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RESUMO 

 

RISOLIA, L.W. Parâmetros metabólicos, inflamatórios e de saciedade de gatos 
obesos alimentados com dieta com adição de beta-glucanos. 2021. 104 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
Beta-glucanos são polissacarídeos que podem melhorar diversas alterações 

metabólicas e de saciedade consequentes à obesidade. O objetivo do presente estudo 

foi avaliar os efeitos da inclusão de 0,06% de beta-glucanos na dieta de gatos obesos 

em parâmetros do metabolismo de carboidratos e lipídeos, indicadores de resistência 

insulínica, citocinas inflamatórias, parâmetros de saciedade e coeficiente de 

digestibilidade aparente (CDA) dos nutrientes. Nove gatos diagnosticados com 

obesidade não-induzida [(grupo obeso – OB) escore de condição corporal (ECC) 8-9 

/9] e nove gatos não obesos [(Grupo controle – CO) ECC 5/9] foram alimentados por 

15 dias (T0) com a dieta controle (0,0% de beta-glucanos) e depois por 90 dias (T90) 

com a dieta teste (0,06% de beta-glucanos). Amostras de sangue foram coletadas em 

T0 e T90 para avaliação do índice HOMA (insulina basal x glicemia basal/22,5), 

concentrações plasmáticas de triglicerídeos, colesterol e lipoproteínas (por método 

enzimático-colorimétrico e cromatografia líquida para separação rápida de proteínas 

– FPLC), anandamida (por ELISA), frutosamina (por ensaio colorimétrico cinético), 

amilina, interleucina 10 (IL-10), grelina e peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1) 

(por reação em cadeia de polimerase em tempo real quantitativo). A composição 

corporal também foi avaliada no início e final do estudo pelo método de diluição de 

isótopos de deutério. Foram utilizados sete gatos do centro de pesquisa para a 

determinação do CDA das dietas, pelo método de coleta total de fezes. Para avaliar a 

comparação entre os grupos e o efeito da dieta foi realizado teste de ANOVA com 

medidas repetidas no tempo. Quando houve diferença entre as médias foi realizado o 

teste de Tukey. Para a análise de consumo de beta-glucanos, digestibilidade e 

resultados da análise de expressão gênica, os dados foram analisados por análise de 

variância e, valores de P<0,05 foram considerados significativos. O grupo CO 

consumiu mais beta-glucanos do que o OB e em T90, foi observado aumento de 

massa muscular em CO e OB sem alteração da gordura corporal. Não houve diferença 

nas concentrações de frutosamina e anandamida entre os grupos antes e após o 

consumo da dieta Teste. O grupo OB apresentou maior concentração de colesterol e 



triglicerídeos em VLDL (%; mg/dL), maior índice HOMA e maior concentração de 

insulina do que o CO, independente da dieta. O grupo CO apresentou maior 

concentração de triglicérides em LDL (%; mg/dL) e em HDL (%), independente da 

dieta. Em T0, o grupo CO apresentou maior concentração de colesterol total (TCOL) 

do que o OB. Em T90, o grupo OB apresentou aumento de TCOL e em LDL (%; mg/dL) 

além de redução de colesterol em HDL. Não houve variação na expressão gênica de 

amilina, GLP-1, grelina e IL-10 entre os grupos. A inclusão de beta-glucano não alterou 

o CDA dos nutrientes após o consumo do alimento Teste pelos dois grupos. Conclui-

se que com a dose utilizada no presente estudo, o consumo de beta-glucanos não 

proporciona melhora dos parâmetros do metabolismo de carboidratos, lipídeos, 

inflamação, saciedade e não altera o CDA dos nutrientes.  

 

Palavras-chave: Beta-glucanos. Gatos. Lipoproteína. Obesidade. Resistência 

insulínica.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

RISOLIA, L.W. Metabolic, inflammatory and satiety parameters of obese cats fed 
a diet with the addition of beta glucans. 2021. 104 f. Tese (Doutorado em Ciências) 
– Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2020. 
 
Beta-glucans are polysaccharides capable of improving many satiety and metabolic 

alterations related to obesity. The aim of the present study was to evaluate the effects 

of the addition of 0.06% of beta-glucans in the diet of obese cats in parameters of 

carbohidrates and lipids metabolism, insuin resistance indicators, pro-inflamatory 

citokines, satiety parameters and nutrients aparent digestibility coefficient (ADC). For 

that, nine client owned cats with non induced obesity [(obese group - OB) body 

condition score (BCS) 8-9/9] and nine client owned lean cats [(Control Group - CO) 

BCS 5/9] were fed for 15 days (T0) with a control diet (0,0% of beta-glucans) and then 

for 90 days (T90) with a test diet (0.06% of beta-glucans). Blood samples were 

collected at T0 and T90 in order to evaluate the HOMA index (basal insulin x basal 

glucose/22.5), triglycerides, cholesterol and lipoproteins (through enzymatic - 

colorimetric method and fast protein liquid chromatography - FLPC), anandamide 

(through ELISA), fructosamine (through kinetic colorimetric assay), amylin, interleukin 

10 (IL-10), ghrelin and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) (through quantitative real time 

polymerase chain reaction). The body composition was also evaluated at the beginning 

and at the end of the study through deuterium isotope dilution technique. The ADC test 

was carried out with 7 cats from the research center through total feces collection. In 

order to evaluate the comparison between the groups, a repeated measures ANOVA 

test was performed. When differences between the averages occurred, the Tukey test 

was run. For the beta-glucans consumption, digestibility and gene expression results 

analysis, the data were analyzed through the variance analysis. The CO group 

consumed more beta-glucans than the OB and at T90 it was observed muscle mass 

(MM) gain in CO and OB without any change in body fat. There wasn't any difference 

in fructosamine and anandamide between the groups before and after the consumption 

of the experimental diet. The OB group presented more cholesterol and triglycerides 

in VLDL (%; mg/dL), HOMA index and insulin than in CO, regardless of the diet. The 

CO group presented more triglycerides in LDL (%; mg/dL) and in HDL (%), regardless 

of the diet. At T0, the CO group had more total cholesterol than the OB group. At T90, 



the OB group showed an increase in total and LDL cholesterol (%; mg/dL) in addition 

to a reduction in HDL cholesterol. There was no variation in amylin, GLP-1, ghrelin and 

IL-10, nor in the nutrient CDA after consumption of beta-glucans. It is concluded that 

with the dose used in this study, the consumption of beta-glucans does not improve 

the parameters of carbohydrate metabolism, lipids, inflammation, satiety and does not 

change the ADC of nutrients. 

 

Keywords: Beta-glucans. Cats. Lipoprotein. Obesity. Insulin resistance.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A obesidade em animais de companhia é uma afecção em expansão e o 

aumento de sua prevalência está intimamente relacionado aos hábitos de vida dos 

animais, tais como redução do gasto energético e o fornecimento de alimento seco ad 

libtum, prática muito comum entre tutores de felinos. Além disso, ressalta-se a 

dificuldade que os animais dessa espécie possuem para perder peso, a qual se 

correlaciona ao fato da adaptação e redução do metabolismo dos felinos após o 

aumento de tecido adiposo. 

 O acúmulo excessivo de gordura pode resultar em comorbidades como lipidose 

hepática, doença do trato urinário inferior, alterações dermatológicas, resistência 

insulínica e diabetes. O status inflamatório alterado como consequência do ganho de 

peso parece ter influência direta no desenvolvimento das comorbidades. Além disso, 

gatos obesos podem apresentar também dislipidemia, a qual foi caracterizada como 

alterações no perfil de lipoproteínas e aumento de triglicerídeos e colesterol 

circulantes. Essas alterações podem implicar em outros efeitos deletérios à saúde 

desses animais e assim, redução da longevidade. 

 Com o propósito de amenizar os efeitos negativos associados à obesidade, 

aditivos e nutracêuticos vêm sendo estudados no âmbito da nutrição de cães e gatos. 

Dentre eles, destacam-se os beta-glucanos, que são polissacarídeos capazes de 

alterar o metabolismo da glicose e lipídeos, além de proporcionarem possível efeito 

no aumento de saciedade nos animais. Diversos estudos com seres humanos já 

evidenciaram seus benefícios no controle glicêmico e na dislipidemia em pacientes 

diabéticos e com resistência insulínica. Na medicina veterinária as informações são 

limitadas, mas estudos iniciais apontam aplicações promissoras. 

 Considerando as alterações deletérias ocasionadas pela obesidade e os 

possíveis efeitos benéficos dos beta-glucanos sobre estas alterações, buscou-se com 

este estudo avaliar os efeitos da inclusão deste nutracêutico no alimento em 

parâmetros metabólicos, inflamatórios e de saciedade de gatos obesos e gatos em 

condição corporal ideal. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Obesidade em felinos 

Em termos gerais, a obesidade é definida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 2017) como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode prejudicar 

o bem-estar e a vida saudável. Em animais de companhia, esta afecção é 

diagnosticada quando o animal apresenta peso superior a 20% ao seu peso corporal 

ideal (BURKHOLDER; TOLL, 2000) e escore de condição corporal 8 ou 9, de acordo 

com a escala publicada por Laflamme (1997). O ganho de peso está correlacionado 

com o desequilíbrio entre o consumo e gasto calórico, o que resulta em balanço 

energético positivo, acúmulo de energia na forma de gordura e alteração da 

composição corporal dos animais (MCCRORY et al., 2000). Estima-se que na Grã-

Bretanha a prevalência de felinos obesos e em sobrepeso seja de 39 e 52%, 

respectivamente (RUSSELL et al., 2000; COURCIER et al., 2010). Nos Estados 

Unidos, notificou-se a prevalência de 35% de obesidade e sobrepeso na população 

de gatos avaliada (LUND et al., 2005). Enquanto isso, na Europa, a prevalência foi 

ainda maior, de 52% (RUSSELL et al., 2000). No Brasil, um estudo realizado no 

Espírito Santo constatou a prevalência de 14% de obesidade em uma população de 

50 gatos domiciliados (MENDES-JUNIOR et al., 2013). Estes dados demonstram a 

importância de se estudar a respeito desta afecção, uma vez que ela acomete número 

cada vez maior de animais e pode levar ao desenvolvimento de comorbidades, tais 

como lipidose hepática (MAZAKI-TOVI et al., 2013), doença do trato urinário inferior 

(LUND et al., 2005), condições dermatológicas (SCARLETT; DONOGHUE, 1998; 

LUND et al., 2005), resistência insulínica e diabetes (APPLETON et al., 2001), além 

do aumento do risco de intercorrências durante procedimentos que necessitem de 

anestesia para sua execução (GERMAN, 2006; DEVITO et al., 2014). 

Além do aumento da prevalência, sabe-se que há grande dificuldade em se 

realizar programas de perda de peso em gatos, o que agrava ainda mais esta 

condição. Foi demonstrado em um estudo que o metabolismo destes animais se 

adapta e aumenta com o maior consumo de calorias na fase inicial de ganho de peso 

e depois disso, reduz. Este fator, de acordo com os autores, acelera a deposição de 

gordura em animais obesos e contribui para a dificuldade de emagrecimento dessa 

espécie (HOENIG et al., 2013). 
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Os fatores de risco associados ao desenvolvimento da obesidade felina incluem 

fatores individuais, como o sexo, castração, raça, inatividade física, alimento e fatores 

ambientais (LUND et al., 2005; GERMAN, 2006). Com relação à falta de atividade 

física, acesso limitado ou falta de acesso à rua parecem estar associadas com o 

desenvolvimento de obesidade nesta espécie (ROWE et al., 2015). Além destes 

fatores, associa-se também a esta condição os hábitos dos proprietários e suas 

práticas de alimentação (KIENZLE; BERGLER, 2006). Em um estudo recente foi 

identificado com fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade felina, o 

acesso externo e uma história de trauma podem predispor os gatos a desenvolver 

alterações de mobilidade relatadas pelo proprietário associadas à doença articular 

degenerativa, enquanto a castração antes dos 6 meses de idade parece diminuir esse 

risco. 

Em um comparativo baseado no conceito de saúde única, o desenvolvimento 

da obesidade foi relacionado com a dieta, nível de atividade física, fatores 

comportamentais e socioeconômicos, ambiente no qual o indivíduo está inserido, 

genética, metabolismo e microbioma (CHANDLER et al., 2017). A similaridade entre 

os fatores de risco está principalmente envolvida no fato do compartilhamento do estilo 

de vida e do ambiente entre animais de companhia e seres humanos, que ocorre de 

forma intensa em países desenvolvidos (CHANDLER et al., 2017). A relação de forte 

laço afetivo entre ser humano e gato também está associada com maior incidência de 

obesidade (KIENZLE; BERGLER, 2006). Dentre as causas citadas para o 

desenvolvimento desta doença, o consumo de energia maior do que o gasto é um dos 

principais. Isso ocorre principalmente por conta da falta do controle de ingestão de 

alimento realizado naturalmente pelo indivíduo, o que está ligado com a sensação de 

saciedade. 

Vários estudos correlacionam o excesso de peso em gatos com o 

desenvolvimento de comorbidades. De acordo com uma revisão recente, (CLARK; 

HOENIG, 2021), gatos obesos são predispostos a várias comorbidades comuns à 

humanos obesos, tais como: doenças ortopédicas (odds ratio [OR] 4.9), alterações 

cutâneas não alérgicas (OR 1.5 – 2.3), maior risco de morte relacionado à sedação e 

anestesia (OR 2.8), neoplasia (OR 2.0) e uma forma de diabetes mellitus 

caracterizada pela resistência insulínica e disfunção das células beta (SCARLETT; 

DONOGHUE, 1998; LUND et al., 2005; BRODBELT et al., 2007). A obesidade 
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também está correlacionada ao desenvolvimento de doença articular degenerativa 

(MANIAKI et al., 2021). 

2.1.1 Saciedade: hormônios e mecanismos 

Existem diversas substâncias que estão envolvidas no controle do consumo de 

alimento e no gasto de energia (BROBERGER, 2005), dentre eles podemos citar a 

grelina, amilina, leptina e o GLP-1. Esses hormônios controlam funções 

gastrointestinais, como a mobilidade e secreção e, sinalizam feedback ao sistema 

nervoso central (SNC) para o controle do consumo de alimento (CHAUDHRI; SMALL; 

BLOOM, 2006). A grelina é secretada no estômago e as concentrações circulantes 

são maiores durante o jejum. Ela é identificada no SNC como sinalizadora de fome 

(MARTIN et al., 2010). Esse hormônio possui duas formas, a acilada e a desacilada, 

sendo que a primeira é um fator orexígeno e a segunda inibe a síntese de glicose 

hepática (GAUNA et al., 2007). Quando foi fornecida de maneira exógena, a grelina 

estimulou o consumo de alimento e o ganho de peso em ratos (KLOK; 

JAKOBSDOTTIR; DRENT, 2007). 

Em um estudo que avaliou dietas formuladas com diferentes inclusões de 

nutrientes, a concentração de grelina não foi afetada pelo perfil do alimento (alto em 

gordura, alto em carboidrato e alto em proteína) em gatos, o que não está de acordo 

com a literatura para seres humanos, que apresentaram aumento de grelina com a 

ingestão de dietas com alta inclusão de gordura e proteína. Contudo, os mecanismos 

envolvidos na secreção desse hormônio ainda não foram completamente 

compreendidos (MARTIN et al., 2010). Ainda nesse estudo, a concentração basal de 

grelina foi maior em gatos obesos, o que difere dos resultados observados em seres 

humanos, onde indivíduos magros apresentaram maior concentração circulante de 

grelina basal do que obesos. Nesse estudo, os autores também não verificaram 

aumento do consumo de alimento, fato que, associado ao aumento de grelina pós-

prandial pode indicar que o efeito orexígeno, possivelmente, não ocorra em gatos. Os 

autores sugerem que mais estudos devem ser realizados para o melhor entendimento 

dos papéis da grelina na espécie felina.  

Outro estudo avaliou a concentração de grelina em gatos, porém dessa vez 

foram comparados animais saudáveis com animais diagnosticados com 

hipertireoidismo. Nesse estudo os autores não verificaram diferenças na concentração 

de grelina entre os animais polifágicos e com normorexia, porém esse resultado foi 

diretamente influenciado pela endocrinopatia (MARSILIO et al., 2017). A concentração 
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de grelina aumentou em gatos hipertireoideos após o tratamento, o que indica que 

esse hormônio orexígeno pode não ter efeito na polifagia observada em pacientes 

acometidos pela doença, antes do tratamento. Resultado diferente foi encontrado em 

outro estudo que avaliou o papel da gonadectomia e da dieta no consumo alimentar, 

gordura corporal e fatores circulantes relacionados à adiposidade (BACKUS; CAVE; 

KEISLER, 2007). Os autores observaram que as concentrações de grelina 

apresentaram correlação inversa com o teor de gordura da dieta, resultado similar aos 

encontrados em estudos com seres humanos. Os autores afirmaram que a redução 

da concentração de grelina plasmática associada ao aumento da gordura da dieta e 

do peso corporal parecem consistentes com a função orexígena deste hormônio. São 

necessários novos estudos com gatos para melhor elucidação do papel da grelina na 

saciedade desses animais e verificar a similaridade com os efeitos já estabelecidos 

em outras espécies. 

A amilina é co secretada com a insulina pelas células beta pancreáticas e tem 

como efeito o retardo do esvaziamento gástrico, redução do consumo de alimento e 

controle da glucagonemia (MARTIN et al., 2010; JOTHA-MATTOS et al., 2021). Além 

disso, ela tem efeito inibitório de consumo que ocorre de forma sinérgica com outros 

hormônios, como a colecistoquinina, insulina e leptina (MARTIN et al., 2010). Ela pode 

estar aumentada em condições associadas a resistência insulínica, como obesidade 

(MARTIN et al., 2010) e em estágios iniciais de diabetes em gatos (LUTZ; RAND, 

1996) e está envolvida com a degeneração / apoptose das células beta pancreáticas 

em gatos e em seres humanos (JOTHA-MATTOS et al., 2021). A degeneração das 

células está ligada à agregação tóxica de amilina que gera apoptose das células a 

qual resulta na formação de amiloidose nas ilhotas, característica morfológica mais 

consistente em gatos e seres humanos com diabetes mellitus do tipo 2 (JOTHA-

MATTOS et al., 2021). Um estudo comparou as concentrações séricas de amilina em 

gatos obesos e magros. Os autores observaram aumento nos indivíduos obesos e 

notou-se que dietas com alta proteína induziram maior liberação de amilina do que a 

maior inclusão de carboidrato (MARTIN et al., 2010). Outro estudo verificou que gatos 

diabéticos possuem maior concentração plasmática e amilina do que gatos magros 

(JOTHA-MATTOS et al., 2021). 

O GLP-1 é produzido no intestino grosso e delgado (HOLST, 2007) por células 

K especializadas (GILOR et al., 2013) e atua no controle da glicemia, sendo portanto 

considerado uma incretina (HOENIG et al., 2010). As incretinas são liberadas na veia 
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porta em resposta à ingestão de nutrientes (HIRA; PINYO; HARA, 2020). Esse 

hormônio vem sendo associado com alterações no controle glicêmico de pessoas 

obesas e de pessoas com diabetes (HOLST, 2007). Ele aumenta a secreção de 

insulina através da ativação de receptores de GLP-1 localizados nas células beta e 

aumenta a transcrição do gene de pró-insulina (KJEMS et al., 2003). Além disso, o 

GLP-1 também inibe a secreção de glucagon e regula a homeostase de glicose por 

meio da redução da produção de glicose hepática e redução da taxa de esvaziamento 

gástrico, além de ter efeito na saciedade (ORSKOV; WERRERGREN; HOLST, 1993; 

FLINT et al., 1998). Vale ressaltar que foram realizadas revisões bibliográficas e 

revisão sistemática para avaliar o efeito do GLP-1 em pacientes diabéticos humanos 

e foi proposto que este hormônio e a doença podem não necessariamente estar 

correlacionados, já que nem todos os estudos verificaram que houve redução de GLP-

1 circulante com o desenvolvimento de diabetes (HOLST et al., 2011; NAUCK et al., 

2011; CALANNA et al., 2013). 

Em 2010 foi publicado o primeiro estudo que avaliou a resposta de GLP-1 em 

gatos após teste de tolerância oral de glicose (HOENIG et al., 2010). Os autores 

observaram menor concentração de GLP-1 circulante em gatos obesos em relação a 

gatos magros, o que pode indicar possível relação desse hormônio com a redução da 

sensibilidade insulínica nesses animais e também na saciedade. As concentrações de 

GLP-1 estavam menores nos gatos obesos antes mesmo do teste de tolerância a 

glicose. Em pessoas com obesidade mórbida, verificou-se que a concentração 

plasmática de GLP-1 reduziu após cirurgia bariátrica, o que sugere efeito supressivo 

da obesidade nesse hormônio (LAFERRERE et al., 2007; LE ROUX et al., 2007).  

Com relação ao seu efeito na saciedade, o GLP-1 atua aumentando a 

expressão do seu receptor (GLP-1R) em neurônios vagais aferentes, os quais 

aumentam a expressão de outros neurônios (pró-glucagonérgicos, 

catecolaminérgicos e peptídeos liberadores de prolactina). Estes neurônios atuam em 

diversos locais do SNC e induzem efeito inibitório de consumo alimentar (GRILL, 

2020). Existem estudos que demonstraram que a suplementação com fibras 

fermentáveis aumentou a concentração plasmática de GLP-1 e a produção intestinal 

do mesmo hormônio (CANI et al., 2005; DELZENNE et al., 2005), o que aponta o efeito 

na saciedade após o consumo deste nutriente. Este efeito foi associado à produção 

de ácidos graxos de cadeia curta no intestino grosso (HIRA; PINYO; HARA, 2020). 
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O melhor controle destes hormônios ligados à saciedade pode contribuir para 

o sucesso dos programas de perda de peso e para a prevenção da obesidade em 

animais de companhia. Assim, pesquisar estratégias que interfiram de forma positiva 

na liberação e ação destes hormônios podem ser de grande importância na nutrição 

de cães e gatos. Levando-se em consideração as variáveis que foram avaliadas neste 

estudo e seus objetivos, foi realizado um levantamento por meio do uso da plataforma 

EMBASE para compilar os artigos que envolvessem obesidade em felinos e 

resistência insulínica, dislipidemia e saciedade. Além disso, foi realizado outro 

levantamento de artigos com obesidade em felinos e o uso de aditivos. Nos quadros 

1 e 2 estão resumidos os objetivos e principais resultados dos artigos que atenderam 

aos critérios de inclusão. 
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Quadro 1 Estudos publicados na literatura que avaliaram saciedade, resistência insulínica e hiperlipidemia em gatos obesos. 

Autor/Ano Título Objetivos/intervenção/hipótese Resultados/conclusão 

Floerchinger et 

al. (2015) 

 

Effect of feeding a 

weight loss food 

beyond a caloric 

restriction period on 

body composition 

and resistance to 

weight gain in cats. 

Determinar o efeito de se utilizar alimento 

com óleo de coco e suplementação de L- 

carnitina, lisina, leucina e fibra na perda de 

peso e dieta de manutenção para gatos. 

Os resultados da pesquisa sugeriram que a utilização do 

alimento teste (contendo os suplementos em avaliação) 

proporcionou perda de peso nos gatos acima do peso e 

melhorou a condição corporal nos animais em fase de 

manutenção, possivelmente pela composição do alimento 

ter aumentado o metabolismo energético dos animais. 

Rowe et al. 

(2015) 

Risk factors 

identified for owner-

reported feline 

obesity at around 

one year of age: Dry 

diet and indoor 

lifestyle. 

Identificar e quantificar fatores de risco 

iniciais, a partir dos dois meses de idade, 

associados ao excesso de peso / obesidade 

aos 12,5-13 meses de idade em gatos, por 

meio da avaliação de ECC realizada pelo 

proprietário.  

A proporção de gatos relatados como obesos por seus 

tutores é substancial e não deve ser usada como 

estimativa precisa de ECC. Dois fatores que foram 

associados de forma independente com o aumento do 

risco de sobrepeso / obesidade em gatos com cerca de 

um ano de idade: o acesso externo restrito e ser 

alimentado com alimentos secos. Os autores concluíram 

que é importante controlar a quantidade de alimento 

ofertada, proporcionar oportunidade de exercício e avaliar 

ECC de gatos para evitar o desenvolvimento do excesso 

de peso / obesidade. 

Hoenig et al. 

(2013) 

Cats differ from other 

species in their 

cytokine and 

antioxidant enzyme 

response when 

developing obesity. 

Gatos obesos possuem similaridade com 

humanos obesos nos mecanismos de 

resistência insulínica e desenvolvimento de 

diabetes, porém não desenvolvem 

alterações vasculares ou aterosclerose. Em 

humanos, tais desordens associam-se à 

alteração da resposta inflamatória, a qual os 

autores acreditam não ocorrer em gatos. 

Assim, os autores hipotetizaram que gatos 

Com o ganho progressivo de peso houve aumento do 

depósito de gordura visceral e subcutânea de forma 

similar. A absorção de glicose não dependente de insulina 

aumentou, enquanto a sensibilidade insulínica reduziu 

com o aumento do acúmulo de gordura. As concentrações 

basais de glicose não se alteraram com o ganho de peso, 

sugerindo redução da produção endógena de glicose. 

Não houve alteração de citocinas inflamatórias e de 

enzimas antioxidantes entre os grupos magro e gordo. A 
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obesos não “inflamam” como resposta ao 

aumento de massa gorda e, que dietas 

antioxidantes não possuiriam efeitos na 

resistência insulínica. O objetivo do estudo 

foi caracterizar marcadores de stress 

oxidativo em gatos induzidos à obesidade. 

produção de calor aumentou com o aumento de gordura, 

mas reduziu quando o ganho de peso foi maior do que 

60% do peso inicial. O desenvolvimento de obesidade não 

leva às mesmas alterações em marcadores inflamatórios 

e na atividade antioxidante de enzimas, da mesma 

maneira como ocorre em outras espécies. 

Muranaka et 

al. (2011) 

Obesity induced 

changes to plasma 

adiponectin 

concentration and 

cholesterol 

lipoprotein 

composition profile in 

cats. 

Avaliar o efeito da obesidade na alteração da 

composição de lipoproteínas e concentração 

de adiponectina circulante através da 

mensuração de adiponectina plasmática, 

colesterol, glicose, insulina, triglicerídeos e 

perfil da composição de lipoproteínas de 

gatos obesos. 

Gatos em sobrepeso apresentaram redução plasmática 

de adiponectina e aumento de LDL, apesar de não terem 

sido encontradas alterações em ácidos graxos livres, 

glicose, triglicerídeos e colesterol total em relação ao 

grupo saudável. Assim, alterações na concentração de 

adiponectina plasmática e alterações no perfil de 

lipoproteínas parecem bons indicativos para a avaliação 

do grau de obesidade em gatos. O perfil de lipoproteínas 

pode ser usado como um indicador precoce de desordens 

do metabolismo lipídico, uma vez que refletem este 

metabolismo. Ressalta-se a necessidade de mais estudos 

para compreensão de como as alterações na 

adiponectina plasmática e na composição de lipoproteína 

interferem no metabolismo lipídico em detrimento da 

obesidade. 

Hoenig et al. 

(2011) 

Effect of 

macronutrients, age, 

and obesity on 6-h 

and 24-h 

postprandial glucose 

metabolism in cats. 

Avaliar se a idade, obesidade em longo 

prazo e composição da dieta levam à 

resistência insulínica periférica, hepática e 

renal, indicado pelo aumento da produção 

endógena de glicose em jejum e pós- 

prandial, aumento de glicose e insulina, 

leptina e tiroxina livre e redução da 

concentração de adiponectina. 

Gatos obesos crônicos compensam de forma satisfatória 

a resistência insulínica periférica pela menor produção de 

glicose endógena em períodos de jejum e pós-prandiais. 

A participação da gliconeogênese e da glicogenólise na 

produção endógena de glicose foi similar em gatos 

magros, obesos e em humanos. 

Gatos magros idosos apresentaram maior concentração 

de insulina com concentrações normais de glicose, 

sugerindo que apresentam resistência insulínica. 
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Concentrações de leptina e adiponectina foram maiores 

em gatos idosos magros do que em gatos jovens magros. 

Os autores não encontraram diferenças ocasionadas pela 

dieta em nenhum dos parâmetros avaliados. 

Zini et al. 

(2010) 

10-day 

hyperlipidemic clamp 

in cats: effects on 

insulin sensitivity, 

inflammation, and 

glucose metabolism-

related genes 

Investigar os mecanismos pelos quais o 

excesso de lipídeos prejudica a 

sensibilidade insulínica pelo emprego de um 

protocolo de infusão de triglicerídeos que 

resultou em hiperglicemia.  

A infusão de triglicerídeos resultou no aumento da sua 

concentração sérica e de ácidos graxos não esterificados. 

Os resultados não foram associados com a resistência 

insulínica de gatos. O metabolismo lipídico pode estar 

associado de maneira diferente de outras espécies no 

desenvolvimento de resistência insulínica. 

Zini et al. 

(2009) 

Hyperglycaemia but 

not hyperlipidaemia 

causes beta cell 

dysfunction and beta 

cell loss in the 

domestic cat. 

Testar se altas concentrações de glicose ou 

lipídios resultam em disfunção ou perda das 

células beta in vivo. 

Em dez dias de hiperglicemia constatou-se a perda e 

disfunção severa na capacidade secretora das células 

beta-pancreáticas de gatos, possivelmente via apoptose. 

Já hiperlipidemia, apesar de elevar os ácidos graxos não 

esterificados circulantes, não induziu a perda ou 

disfunção de células beta. 

Slingerland et 

al. (2009) 

Indoor confinement 

and physical 

inactivity rather than 

the proportion of dry 

food are risk factors 

in the development 

of feline type 2 

diabetes mellitus. 

Investigar através de um estudo 

retrospectivo, se o alto consumo de alimento 

seco e a falta de atividade física poderiam 

ser um fator de risco para o desenvolvimento 

de diabetes mellitus tipo 2 em gatos. 

A proporção de alimento seco não aparenta ser um fator 

de risco independente para o desenvolvimento de 

diabetes mellitus do tipo 2 em gatos, porém a falta de 

atividade física e confinamento desses animais sim. 

Kley et al. 

(2009)  

The impact of 

obesity, sex, and diet 

on hepatic glucose 

production in cats. 

Investigar o papel de diferentes vias 

metabólicas na regulação da produção de 

glicose endógena durante o jejum em gatos 

(fêmeas e machos) castrados. 

Gatos obesos possuem menor produção endógena de 

glicose do que gatos magros. Isso pode justificar o fato de 

que a glicose e hemoglobina glicada permanecem em 

concentrações normais, apesar de apresentarem 

resistência insulínica periférica e redução do clearance de 
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glicose. Com relação ao sexo, o ciclo do piruvato parece 

atuar como um mecanismo de controle na modulação da 

produção endógena de fêmeas felinas, o que pode ser um 

fator importante para a redução do risco de 

desenvolvimento de diabetes quando obesas. 

Mori et al. 

(2009) 

Decreased gene 

expression of insulin 

signaling genes in 

insulin sensitive 

tissues of obese 

cats. 

Investigar possíveis alterações nos genes de 

sinalização da insulina (IRS-1, IRS-2 e PI3-

K p85 α) em diferentes tecidos sensíveis à 

insulina (fígado, músculo esquelético, 

gordura abdominal e leucócitos periféricos) 

de felinos obesos. Comparar as 

concentrações de metabólitos plasmáticos e 

a atividade enzimática do metabolismo 

energético em tecidos sensíveis à insulina 

em animais obesos e controle. 

Foram constatadas alterações nos sinalizadores de 

insulina (IRS2 e PI3-K p85α mRNA) em gatos 

moderadamente obesos. Também constatou-se redução 

de mRNA de enzimas relacionadas ao metabolismo de 

energia, porém sem efeito na atividade enzimática. Testes 

de glicemia pós-prandial não apontaram diferenças entre 

os grupos. Alterações nos genes sinalizadores de insulina 

ocorreram antes da intolerância à glicose em gatos 

moderadamente obesos, o que sugere que genes 

sinalizadores de insulina podem ser usados como 

possível diagnóstico precoce para determinar o risco de 

resistência insulínica em gatos obesos. 

Hoenig et al. 

(2007) 

Insulin sensitivity, fat 

distribution, and 

adipocytokine 

response to different 

diets in lean and 

obese cats before 

and after weight loss. 

Avaliar o efeito de uma dieta com alto teor de 

carboidrato / baixo teor de proteína e outra 

com alto teor de proteína / baixo teor em 

carboidratos no metabolismo da glicose e 

gordura determinado por clamp euglicêmico-

hiperinsulinêmico e os efeitos nas 

adipocitocinas e distribuição de gordura em 

gatos magros e obesos antes e depois da 

perda de peso. 

A dieta com alta proteína e baixo carboidrato foi benéfica 

e auxiliou na manutenção da sensibilidade insulínica 

normal, facilitando a perda de gordura e aumento da 

produção de calor em gatos magros. Além disso, esta 

manteve a sensibilidade insulínica do metabolismo de 

gordura normal, o que auxiliou na perda de peso durante 

a restrição energética e auxiliou na manutenção de massa 

magra. A sensibilidade insulínica voltou ao normal após a 

perda de peso. 

Hoenig et al. 

(2003) 

Effects of obesity on 

lipid profiles in 

neutered male and 

female cats 

Caracterizar e comparar os perfis lipídicos 

em gatos castrados magros e obesos e 

determinar se as alterações lipídicas nos 

gatos obesos poderiam ser responsáveis por 

alterações na secreção de insulina e por 

O metabolismo lipídico muda em gatos obesos e o 

aumento do LDL pode contribuir para resistência 

insulínica do metabolismo da glicose. O aumento da 
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resistência insulínica do metabolismo da 

glicose. 

concentração sérica de HDL pode refletir em efeito 

protetor contra aterosclerose em gatos obesos. 

Strage et al. 

(2021) 

Homeostasis model 

assessment, serum 

insulin and their 

relation to body fat in 

cats 

Os objetivos deste estudo foram três: (i) 

avaliar associações entre gordura corporal, 

insulina em jejum e HOMA-IR, (ii) determinar 

o intervalo de referência populacional de 

HOMA-IR em gatos magros saudáveis, e (iii) 

para avaliar a variação biológica do HOMA-

IR e da insulina de jejum em gatos. 

O HOMA-IR e a insulina em jejum são mais elevados em 

gatos com sobrepeso do que em gatos magros e se 

correlacionam com o percentual de gordura em gatos. Foi 

estabelecido intervalo de referência populacional para o 

HOMA-IR, bem como os índices de variação biológica 

para o HOMA-IR e a insulina de jejum em gatos.  

 

 

 

Quadro 2 Estudos publicados na literatura que avaliaram o emprego de aditivos em gatos obesos. 
Autor/Ano Título Objetivos/Intervenção/Hipótese Resultados/Conclusão 

Center et al. 

(2012) 

Influence of dietary 

supplementation with L-

carnitine on metabolic rate, 

fatty acid oxidation, body 

condition, and weight loss in 

overweight cats. 

Investigar os efeitos da 

suplementação de L-carnitina na taxa 

metabólica, oxidação de ácidos 

graxos, perda de peso e na massa 

magra de gatos em sobrepeso 

emagrecidos em curto período. 

A suplementação de L-carnitina dietética aparentou 

apresentar efeitos metabólicos benéficos e aumentou a 

oxidação de ácidos graxos. 

Wilkins et al. 

(2004) 

Assessment of the influence 

of fatty acids on indices of 

insulin sensitivity and 

myocellular lipid content by 

use of magnetic resonance 

spectroscopy in cats. 

Determinar se os ácidos graxos da 

dieta afetam indicadores de 

sensibilidade insulínica, insulina 

plasmática, concentrações lipídicas e 

acúmulo de lipídios em células 

musculares de gatos magros e 

obesos. 

Em gatos obesos, a dieta com maior inclusão de ômega-

3 mostrou melhorar o controle glicêmico e reduzir a 

concentração insulínica plasmática. A obesidade resultou 

em acúmulos lipídicos intra e extra células musculares 

(independente da dieta) que possivelmente modularam a 

sensibilidade insulínica. 
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Center et al. 

(2000) 

The clinical and metabolic 

effects of rapid weight loss in 

obese pet cats and the 

influence of supplemental 

oral L-carnitine. 

Avaliar a segurança, eficácia e 

influência clínica e metabólica de 

uma estratégia de rápida perda de 

peso utilizando uma dieta comercial 

para obesidade e investigar a 

biodisponibilidade e influência 

metabólica da administração oral de 

L-carnitina em gatos obesos 

submetidos a um programa de perda 

de peso. 

Embora os gatos que receberam a suplementação 

perderam peso em maior velocidade, não foi possível 

concluir que a carnitina facilitou a perda de peso e 

manteve a massa magra dos animais pois não foi 

realizado nenhum teste de composição corporal. 

Porém, a suplementação com L-carnitina na dose de 

250mg/dia foi adequada para influenciar a concentração 

de carnitina plasmática e de carnitina livre em gatos. 

Cohn et al. 

(1999) 

Effects of chromium 

supplementation on glucose 

tolerance in obese and 

nonobese cats. 

Determinar os efeitos da 

suplementação com picolinato de 

cromo na saúde e resposta ao teste 

intravenoso de tolerância à glicose 

em gatos obesos e saudáveis. 

A suplementação com 100mg de cromo por dia durante 6 

semanas foi segura, entretanto não afetou a tolerância à 

glicose em gatos obesos ou saudáveis. 
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2.2 Obesidade e suas implicações 

2.2.1 Inflamação 

O tecido adiposo costumava ser considerado apenas um depósito de energia, 

porém, atualmente é reconhecido como um órgão endócrino capaz de se comunicar 

com o cérebro e tecidos periféricos através da produção de adipocinas (TRAYHURN, 

2005). As adipocinas podem influenciar diversos sistemas biológicos, como a 

inflamação (RADIN; SHARKEY; HOLYCROSS, 2009). De maneira geral, a obesidade 

é capaz de gerar um estado de inflamação sistêmica de baixo grau (TRAYHURN, 

2005). Em seres humanos, marcadores inflamatórios como proteína C reativa, 

interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral alfa (TNFa) estão aumentados, e 

quando ocorre perda de peso é possível reverter esse perfil secretório e melhorar a 

sensibilidade insulínica (MANCO et al., 2007). A expressão de IL-10 também está 

aumentada na obesidade (JUGE-AUBRY et al., 2005) contudo, diferente das demais 

citocinas, a IL-10 possui papel anti-inflamatório, que contrabalanceia as citocinas pró-

inflamatórias, como o TNFa (GERMAN et al., 2010). Essa citocina pode estar co-

elevada como uma resposta ao aumento de citocinas pró-inflamatórias (VAN DE 

VELDE et al., 2013).   

A TNFa é uma citocina expressa principalmente por macrófagos e é a primeira 

descrita como capaz de relacionar a obesidade em seres humanos com a resistência 

insulínica e o metabolismo de glicose (CHEN; GOEDDEL, 2002). A IL-6 é secretada 

pelo tecido adiposo branco, fígado e músculo e é considerada como um agente imuno-

regulador envolvido na hematopoiese (EDER et al., 2009) e parece estar envolvida 

(dependendo de sua concentração) na homeostase da glicose (MAKKI; FROGUEL; 

WOLOWCZUK, 2013). Diferente dessas adipocinas, a IL-10 é secretada 

principalmente por monócitos e macrófagos e está envolvida na homeostase da 

glicose (MAKKI; FROGUEL; WOLOWCZUK, 2013). 

Pesquisas com seres humanos indicaram que a localização do tecido adiposo 

está associada com a indução de inflamação. Com o intuito de verificar a relação entre 

essa resposta inflamatória e a sua associação com localização de tecido adiposo, 

expressão de genes de adipocinas, presença de células imunes ou tamanho do 

adipócito, foram feitas essas comparações entre gatos obesos e magros (VAN DE 

VELDE et al., 2013). Os autores verificaram que a obesidade felina é caracterizada 

pelo aumento no tamanho do adipócito, que é conhecido por hipertrofia (HOFFSTEDT 

et al., 2010). Em seres humanos essa condição (hipertrofia) foi associada com 
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alteração da produção de adipocinas, levando ao aparecimento de inflamação de 

baixo grau (SKURK et al., 2007). Os autores também verificaram que a expressão 

gênica de adipocinas pró-inflamatórias (TNFa e interferon gama) no tecido adiposo 

estava aumentada em gatos obesos, o que pode indicar inflamação. Em outro estudo 

(HOENIG et al., 2013), os autores observaram que a concentração circulante de TNFa 

de gatos obesos não apresentou alteração, contudo no tecido adiposo observaram 

aumento. Outras evidências sugeriram que a ação do TNFa na obesidade seja local 

(INADERA, 2008) e que a resistência insulínica está mais relacionada com este 

aumento local e não com as concentrações circulantes (HOENIG et al., 2013). 

Ainda no estudo de Van de Velde et al. (2013), os autores compararam a 

expressão gênica de IL-6 e IL-10 em gatos obesos e magros e não encontraram 

diferenças. Apesar destes achados, os autores observaram aumento de leptina e 

redução de adiponectina em gatos obesos, como já notificado em outros estudos 

(BACKUS et al., 2000; VAN DE VELDE; JANSSENS; COX, 2010). A ausência de 

aumento de macrófagos foi observada no tecido adiposo de gatos obesos e pode 

explicar a manutenção da expressão de IL-10, uma vez que essas células ativadas 

são coprodutoras dessa citocina (SPITS; MALEFYT, 1992). Foi observado também 

que as expressões de leptina e IL-6 foram maiores no tecido adiposo subcutâneo do 

que visceral, ao contrário do observado em seres humanos onde o tecido visceral 

contribui principalmente para o perfil inflamatório de indivíduos obesos. 

Em um estudo que avaliou mediadores pró-inflamatórios (incluindo as citocinas 

IL-6 e TNFa) em gatos, também não foram encontradas alterações nessas citocinas 

inflamatórias (TAL GAVRIEL, 2018). Sendo assim, não parece haver evidências de 

um estado inflamatório sistêmico com a obesidade nessa espécie. Mais estudos 

precisam ser conduzidos para melhor elucidar o efeito da obesidade no perfil 

inflamatório de gatos obesos. 

A não ocorrência de aterosclerose e de doenças cardiovasculares em gatos 

obesos, ao contrário de pessoas (HOENIG et al., 2013) levantou a hipótese do 

possível efeito protetor relacionado à ausência de resposta inflamatória em gatos. 

Para verificar isso, vinte gatos receberam alimento ad libitum para ganho de peso e 

foram examinados diversas vezes ao longo desse período, que teve duração de um 

ano e os autores não observaram alteração do perfil inflamatório nos animais. 

Sabe-se que em seres humanos o aumento da massa gorda aumenta as 

espécies reativas de oxigênio e as vias de estresse celular são ativadas, o que leva a 
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produção das citocinas inflamatórias (BASTARD et al., 2006). Além disso, células 

imunes (incluindo monócitos e macrófagos) são direcionadas para o tecido adiposo e 

também produzem essas citocinas (BASTARD et al., 2006). Tais marcadores foram 

correlacionados de forma positiva com a redução da tolerância à glicose e à 

resistência insulínica (BASTARD et al., 2002; SHOELSON; LEE; GOLDFINE, 2006), 

devido a inibição da sinalização da insulina. As enzimas antioxidantes e as citocinas 

pró-inflamatórias não alteraram com o ganho de peso em gatos, o que indica a 

ausência de processo inflamatório (HOENIG et al., 2013). Além disso, células 

inflamatórias não foram visualizadas em análise histológica do tecido adiposo, o que 

corrobora a teoria de que a inflamação não possui papel importante na resistência 

insulínica associada à obesidade em gatos  

 

2.2.2 Resistência insulínica e diabetes mellitus 

 A resistência insulínica está associada com a obesidade em diversas espécies 

(KOPELMAN, 2000; HOENIG et al., 2007; GERMAN et al., 2009; BRUNETTO et al., 

2011; JEREMIAS et al., 2020; VENDRAMINI et al., 2020) e são diversos os 

mecanismos propostos para explicar essa relação. Além disso, sabe-se que o 

emagrecimento promove aumento da sensibilidade à insulina em gatos (HOENIG et 

al., 2007) e cães (GERMAN et al., 2009; BRUNETTO et al., 2011; JEREMIAS et al., 

2020; VENDRAMINI et al., 2020). 

A sensibilidade insulínica é definida como a redução da glicemia para uma 

determinada quantidade de insulina e, resistência insulínica se refere à redução 

acentuada desta sensibilidade (PORTE, 1991). Em felinos, a obesidade está 

diretamente associada à resistência insulínica (RI) e pode levar ao diabetes 

(APPLETON; RAND; SUNVOLD, 2001; HOENIG et al., 2007; CLARK; HOENIG, 

2021). De acordo com Appleton et al. (2001), a sensibilidade à insulina de gatos pode 

estar reduzida em mais da metade quando o peso corporal aumenta em 44%. Em um 

estudo recente, verificou-se que a obesidade em felinos resulta em a insulinemia em 

jejum bem como o índice HOMA são maiores em gatos obesos do que em gatos 

magros (STRAGE et al., 2021).   

Existem diversos mecanismos que possivelmente contribuem para a redução 

da sensibilidade à insulina. Um exemplo disso é a desregulação da produção de 

adipocinas, que são substâncias metabolicamente ativas secretadas pelo tecido 

adiposo e que possuem ação sistêmica ou local e atuam em distintas reações 
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metabólicas (KIL; SWANSON, 2010). Enquanto isso, a adiponectina é uma adipocina 

que se encontra em concentrações circulantes inversamente proporcionais a 

quantidade de gordura corporal (ISHIOKA et al., 2006). A adiponectina afeta a 

regulação do metabolismo de carboidratos e lipídeos. A secreção de adiponectina é 

estimulada pela insulina e promove aumento na sensibilidade insulínica e aumenta a 

captação de glicose pelas moléculas do transportador de glicose tipo 4 (GLUT4), que 

possui resposta rápida e eficiente frente à insulina. A expressão desse transportador 

(GLUT4) pode estar reduzida em felinos obesos (BRENNAN; HOENIG; FERGUSON, 

2004). Além da redução de receptores de insulina podem ocorrer defeitos nos 

receptores e pós-receptores envolvidos no metabolismo da glicose (KOLTERMAN et 

al., 1981). 

Um estudo avaliou a expressão de genes sinalizadores de insulina em 

diferentes tecidos sensíveis a ela, os quais são responsáveis pela produção de 

receptores e enzimas presentes na cascata que ativa o GLUT4 para a entrada da 

glicose nas células. Os autores concluíram que os tecidos de gatos obesos possuem 

menor expressão destes genes antes mesmo de apresentarem outros sinais de 

resistência insulínica (MORI et al., 2009). 

A leptina e a adiponectina também parecem estar envolvidas em alterações na 

ação insulínica. A leptina pode apresentar relação no desenvolvimento de resistência 

insulínica, já a adiponectina na melhora da sensibilidade insulínica, como 

demonstrado em outras espécies (HÄRLE; STRAUB, 2006; HOENIG et al., 2007, 

2011). A leptina atua no hipotálamo sinalizando saciedade e aumento da taxa 

metabólica basal. Também é um membro da família das citocinas IL-6 e possui 

características pró-inflamatórias (LORD et al., 1998; BRENNAN; MANTZOROS, 

2007). Enquanto isso, a concentração de adiponectina circulante reduz com a 

obesidade e aumenta com a perda de peso (FRUEBIS et al., 2001) e possui efeitos 

anti-inflamatórios e anti-aterogênicos (HOENIG et al., 2013). 

Estudos demonstraram que a obesidade consiste em uma condição 

inflamatória crônica que também implica no desenvolvimento de RI em algumas 

espécies, contudo, os mecanismos envolvidos ainda não foram totalmente elucidados 

(FANTUZZI, 2005; MARCELL et al., 2005). Em seres humanos obesos, estudos 

demonstraram que as concentrações de citocinas possuem correlação positiva com a 

RI (BASTARD et al., 2002; SHOELSON; LEE; GOLDFINE, 2006). Existem alguns 

destes marcadores que podem ser empregados para a avaliação do status 
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inflamatório e podem indicar a correlação entre obesidade e inflamação, tais como IL-

6, IL-10 e TNFa. A IL-6 e IL-1 interferem na up-regulation de SOCS-3 e na down-

regulation de IRS-1 (substratos dos sinalizadores de insulina) que atuam na 

sinalização da insulina (RIEUSSET et al., 2004; JAGER et al., 2007).  

Em uma revisão bibliográfica recente (CLARK; HOENIG, 2021), os 

mecanismos relacionados ao desenvolvimento de resistência insulínica em gatos 

obesos são: transporte anormal e oxidação incompleta de ácidos graxos, que levam 

ao acúmulo de intermediários lipídicos em tecidos não adiposos (como o músculo e o 

fígado). Estes intermediários lipídicos parecem interferir na sinalização de insulina 

nestes tecidos, através da ativação de enzimas que fosforilam os resíduos de serina 

nos receptores de insulina ou em substratos do receptor de insulina (responsáveis 

pela cascata de captação de glicose) (MUOIO; NEWGARD, 2008; MITTENDORFER 

et al., 2009). Hipóxia celular resultante da hipertrofia dos adipócitos, a qual leva ao 

estresse oxidativo, apoptose e resposta inflamatória (HOSOGAI et al., 2007; 

GOOSSENS, 2008). Associado a isso, em roedores e humanos o tecido adiposo está 

infiltrado com macrófagos (PARK; PARK; YU, 2005). Especula-se que fator de 

necrose tumoral alfa e IL-6 sejam produzidos por estes macrófagos ou por adipócitos 

disfuncionais, e podem ser interferir na fosforilação dos receptores de insulina ou de 

IRS (PARK; PARK; YU, 2005; MUOIO; NEWGARD, 2008; GLASS; OLEFSKY, 2012). 

Alteração da secreção de substâncias bioativas (como as adipocinas) envolvidas na 

sensibilidade insulínica e inflamação (MAURY; BRICHARD, 2010). De maneira geral, 

os mecanismos que resultam em resistência insulínica em gatos ocasionados pela 

obesidade parecem ser complexos e multifatoriais e precisam ser melhor 

compreendido. 

 Levando em conta o efeito da inflamação na resistência insulínica em outras 

espécies, um estudo avaliou a relação entre inflamação e obesidade em gatos 

(HOENIG et al., 2013). Os animais passaram por ganho de peso gradativo e foi 

observada a redução da receptores de glicose insulino independentes enquanto a 

concentração de insulina aumentou (mesmo com ganho de apenas 10%). Mesmo com 

essa alteração, a glicemia basal dos animais não foi alterada, o que foi explicado pela 

redução da produção endógena de glicose (PEG), o que já foi demonstrado em gatos 

obesos em jejum e no período pós prandial (HOENIG et al., 2007, 2011). O motivo 

aparente pelo qual isso ocorre é o fato do tecido hepático permanecer sensível à 

insulina, apesar da resistência periférica a este hormônio e em resposta à glicose, 
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ocorrer a supressão de gliconeogênese e glicogenólise hepática, reduzindo a PEG 

(KLEY et al., 2009). Através desses resultados, levantou-se a possibilidade que a 

sensibilidade insulínica reduzir com o aumento do peso corporal pois a captação de 

glicose não dependente de insulina reduz com o aumento de peso. Ainda nesse 

estudo a leptina aumentou com o ganho de peso e parece estar envolvida com a 

resistência insulínica em gatos e em outras espécies (HÄRLE; STRAUB, 2006; 

HOENIG et al., 2011). Ela atua no hipotálamo para sinalizar saciedade e para 

aumentar a taxa metabólica basal (HOENIG et al., 2013). Essa adipocina possui 

propriedades pró inflamatórias (LORD et al., 1998; BRENNAN; MANTZOROS, 2007) 

e é um membro das citocinas da família IL-6. Os níveis de leptina são normalizados 

com a perda de peso. Nesses gatos, ao longo do processo de ganho de peso, não foi 

observada alteração das citocinas inflamatórias avaliadas (IL-6 e IL-1). Essas 

citocinas estão relacionadas com a redução da sensibilidade insulínica pois alteram a 

sinalização da insulina (RIEUSSET et al., 2004; JAGER et al., 2007). Em seres 

humanos as concentrações plasmáticas de IL-6 parecem estar associadas com o 

desenvolvimento de DM tipo 2 (VOZAROVA et al., 2001). Contudo, em gatos a relação 

entre inflamação e resistência insulínica não foi verificada o que ainda deve ser 

investigada (HOENIG et al., 2013). 

 Em uma revisão bibliográfica (GERMAN et al., 2010) verificaram as principais 

desordens relacionadas com a obesidade e o papel das adipocinas em animais de 

companhia. Os autores discutiram a respeito da citocina TNFa, que se encontra 

aumentada em indivíduos obesos e pode promover resistência insulínica de maneira 

central (no hipotálamo) ou no adipócito. Essa correlação já foi observada também em 

cães (GERMAN et al., 2009; JEREMIAS et al., 2020; VENDRAMINI et al., 2020). 

 Gatos obesos com resistência insulínica podem apresentar evolução do 

quadro para o desenvolvimento de DM do tipo 2. Estima-se que o DM tipo 2 

corresponda a 80% dos casos de diabetes em gatos. Essa condição está relacionada 

com resistência insulínica, perda variável na secreção de insulina e deposição 

amilóide nas ilhotas pancreáticas (CHANDLER et al., 2017). Dentre os fatores de risco 

para o desenvolvimento de DM do tipo 2 incluem-se obesidade e idade avançada 

(MCCANN et al., 2007). Os gatos mais afetados possuem mais de 8 anos e estão 

principalmente na faixa entre 10 e 12 anos (MCCANN et al., 2007; LEDERER et al., 

2009). Gatos obesos tem mais chances de desenvolver diabetes do que gatos em 
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escore de condição corporal ideal uma vez que a obesidade causa resistência 

insulínica (RAND et al., 2004).  

 É comum o conceito de que dietas secas (mais ricas em carboidratos) possam 

contribuir para o aumento do risco de desenvolvimento de DM do tipo 2 em gatos, 

contudo, há o indicativo de que não exista essa influência em gatos em peso ideal 

(BACKUS; CAVE; KEISLER, 2007; SLINGERLAND et al., 2009). Ressalta-se que o 

ganho de peso resultante do excesso de ingestão calórica possa causar uma condição 

pré-diabética de resistência insulínica e disfunção de secreção de insulina 

(BURKHOLDER; TOLL, 2000). 

Ao desenvolverem resistência insulínica, animais obesos tendem a aumentar a 

produção de insulina pelas células beta do pâncreas, o que resulta em 

hiperinsulinemia compensatória (PORTE, 1991). Uma vez nesta condição, pode 

ocorrer a exaustão das células beta, mediada por danos oxidativos que culminam em 

apoptose celular e deposição de amilina nas células onde a insulina é produzida 

(ROSSETTI; GIACCARI; DEFRONZO, 1990). Estes danos podem potencialmente 

resultar em perda permanente destas células pancreáticas (YANO; HAYDEN; 

JOHNSON, 1981; PANCIERA et al., 1990), o que resulta no possível desenvolvimento 

de DM. Como as concentrações de amilina podem estar elevadas em condições 

associadas à resistência insulínica em gatos obesos (HENSON et al., 2011), sua 

determinação pode ser importante para a avaliação da integridade pancreática e 

possível desenvolvimento de DM em felinos. 

Em gatos, a determinação da glicemia pode ser superestimada pela resposta 

hiperglicêmica ao estresse que ocorre nesta espécie (APPLETON; RAND; SUNVOLD, 

2005), dificultando a identificação das alterações glicêmicas e insulinêmicas. Acredita-

se que esta hiperglicemia seja causada pela liberação de epinefrina que ocorre 

quando os animais são submetidos a uma situação não usual (RAND et al., 2002). 

Além disso, o fígado dos felinos possui menor atividade de captação e utilização de 

glicose e é muito eficaz na sua produção, sendo um dos possíveis mecanismos 

envolvidos na hiperglicemia de estresse destes animais (TANAKA et al., 2005). Como 

forma de amenizar essa influência, a glicemia pode ser avaliada por meio da 

quantificação de frutosamina. A frutosamina é uma proteína glicada que tem 

capacidade de representar a glicemia das últimas 2 a 3 semanas do animal sem refletir 

alterações glicêmicas eventualmente causadas por estresse (REUSCH et al., 1993) e 

já foi empregada para avaliar a glicemia de gatos em outros estudos (WEAVER et al., 
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2006; MARSHALL; RAND; MORTON, 2009; GOSTELOW et al., 2017). Para avaliar a 

sensibilidade à insulínica, Appleton et al. (APPLETON; RAND; SUNVOLD, 2005) 

constataram que as melhores opções para gatos são a mensuração de insulina 

plasmática basal e do homeostasis model assessment (índice HOMA), que leva em 

consideração tanto a insulinemia como a glicemia.  

Recentemente foi descoberta uma substância chamada anandamida, que 

auxilia na gênese da intolerância à glicose em ratos e seres humanos (NOGUEIRAS 

et al., 2009), o que poderia torná-la um bom indicador para a identificação desta 

alteração. A anandamida faz parte do sistema endógeno canabidioide (ECS), que é 

formado pelos endocabanidioides (ECS; assim como a anandamida), as enzimas que 

regulam a sua produção e degradação e os receptores através dos quais eles são 

sinalizados (GRUDEN et al., 2016). A anandamida (AEA) e o 2-arachidonoylglycerol 

(2-AG) são os principais ECS. São mediadores lipídicos bioativos produzidos pelos 

fosfolipídeos das membranas celulares. Os ECS são produzidos à medida que são 

requisitados e uma vez sintetizados, tanto AEA como 2-AG são imediatamente 

liberados para os seus receptores alvo e rapidamente são degradados. Os efeitos dos 

ECS são mediados pelos receptores CB1 e CB2, sendo que a sinalização de AEA é 

predominante em CB1, enquanto as de 2-AG são em ambos os receptores e a 

ativação dos receptores resulta em uma variedade de respostas bioquímicas 

(GRUDEN et al., 2016). Em indivíduos obesos, o ECS torna-se super ativo e aumenta 

a produção dos ECS (NOGUEIRAS et al., 2009). Além disso, estudos apontaram a 

relação da ativação do CB1 com resistência insulínica (BERMÚDEZ-SIVA et al., 2006) 

e obesidade e, o uso de substâncias que bloqueiam este receptor em pacientes 

obesos ou com sobrepeso e não diabéticos resultou em redução da glicemia e da 

insulina (SCHEEN et al., 2006a). Estudo similar foi realizado em ratos obesos e o 

mesmo constatou que a inibição do CB1 com medicamento (Rimonabant) reduziu o 

peso, adiposidade e melhorou a resistência insulínica e glicose plasmática dos 

animais (TRILLOU et al., 2003). Contudo, ainda não existem trabalhos que avaliaram 

a relação deste marcador com resistência insulínica em gatos. 

 

2.2.3 Dislipidemia 

Em animais obesos há o aumento da expressão de TNFa, uma das citocinas 

inflamatórias produzida pelo tecido adiposo, a qual tem sido correlacionada com a 

redução da expressão da atividade da lipoproteína lipase que é responsável pela 
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partição de lipoproteínas no tecido muscular (HOENIG et al., 2013). É possível que 

por conta disso observe-se alterações em tamanho das partículas e sub-classes das 

lipoproteínas (JORDAN et al., 2008). O perfil de lipídeos em gatos neste caso é 

constituído por maior quantidade de VLDL constituído de partículas de tamanho 

médio, LDL de partículas pequenas em maior quantidade, triglicerídeos/colesterol 

aumentados no período pós-prandial, maior concentração de ácidos graxos não 

esterificados e alta concentração de HDL A superprodução de VLDL tem sido 

associada com a redução da expressão do receptor peroxissomo proliferador-ativado 

(PPARalfa) que está envolvido na produção de adipócitos mitocondriais e a regulação 

para a produção desses genes (PPARalfa) está diretamente envolvida com a oxidação 

de ácidos graxos (LI et al., 2005). 

Similar aos seres humanos obesos, os gatos obesos apresentam aumento de 

triglicerídeos e de ácidos graxos não esterificados. O aumento das concentrações de 

triglicerídeos plasmáticos está associado ao seu aumento em frações VLDL de 

lipoproteína. Em gatos com obesidade crônica essa fração foi 500% maior em 

comparação a gatos magros (JORDAN et al., 2008). Esse aumento é causado 

provavelmente pela redução da enzima lipoproteína lipase (HOENIG et al., 2006) 

Acredita-se que o aumento de ácidos graxos não esterificados direcionados ao fígado 

possam aumentar a produção e secreção de VLDL (LEWIS et al., 2002; TASKINEN, 

2003) e resultem no aumento do VLDL plasmático. Contudo, gatos obesos em longo 

prazo não apresentaram alterações de LDL apesar de terem maior concentração de 

VLDL (HOENIG et al., 2006). Isso pode indicar que o clearance de LDL aumenta para 

mantê-lo em concentrações normais ou que ocorre redução da atividade da 

lipoproteína lipase que leva a menor hidrólise de triglicerídeos de VLDL (JORDAN et 

al., 2008).  

Outra característica de gatos obesos foi a maior concentração de partículas de 

LDL muito pequenas e médias e enquanto nos gatos magros só foram encontradas 

partículas grandes (JORDAN et al., 2008). De acordo com estes autores, ao se avaliar 

a dislipidemia, a concentração das subclasses de lipoproteínas específicas e o 

tamanho de partícula são mais importantes do que a concentração total de lipídeos 

para determinar o desenvolvimento de comorbidades ocasionadas pela obesidade. O 

aumento de moléculas grandes de VLDL tem sido inversamente correlacionado com 

a sensibilidade insulínica em seres humanos (GOFF et al., 2005). Além disso, maiores 

concentrações de partículas pequenas de LDL e menores concentrações de partículas 
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grandes de LDL foram correlacionadas com alteração da sensibilidade a insulina, que 

é ocasionada pela obesidade. Especula-se que essa alteração possa ocorrer por 

efeitos metabólicos mediados por baixas concentrações de adiponectina plasmática 

encontradas em indivíduos obesos, que aumenta o fluxo de ácidos graxos do tecido 

adiposo para o fígado e resulta em acúmulo de gordura hepática e no musculo 

esquelético, aumento da secreção hepática de VLDL e a remodelação de partículas 

de LDL e HDL na circulação. Além disso, essas alterações também podem ser 

correlacionadas com enzimas lipolíticas e proteínas de transferência lipídica (CHAN; 

BARRETT; WATTS, 2004). Ainda com relação ao aumento de partículas de VLDL, o 

catabolismo dessa molécula está ligado com a enzima lipoproteína lipase e acredita-

se que essa enzima esteja com baixa atividade em gatos obesos (JORDAN et al., 

2008). Essa enzima encontra-se no tecido adiposo e no músculo e é regulada pela 

ação da insulina (VOSHOL et al., 2001).  

Em seres humanos, sabe-se que a hiperlipidemia caracterizada pelo aumento 

das concentrações de lipoproteínas VLDL, IDL e LDL em associação com a redução 

de HDL proporciona maior deposição de placas de gordura nas artérias, podendo 

causar aterosclerose (VERKEST, 2014). Apesar de apresentarem dislipidemia, não 

foram descritos relatos de gatos obesos com aterosclerose e sugere-se que outros 

fatores anti-ateroscleróticos estejam possivelmente presentes nestes animais 

(JORDAN et al., 2008). Dados não publicados de Hoenig & Gal demonstraram que 

em gatos obesos não foi identificado aterosclerose na avaliação post mortem e os 

autores apontaram que isso ocorra pelo aumento da concentração de HDL (HOENIG 

et al., 2013). Pequenas partículas de HDL também foram encontradas em maior 

concentração em gatos obesos. Essa espécie animal já possui maior concentração 

de HDL do que outras mesmo quando são magros (TERPSTRA et al., 1982) e eles 

conseguem aumentar ainda mais as frações HDL quando estão obesos (HOENIG et 

al., 2003). Nota-se que ocorre aumento de HDL2 sem haver alteração de HDL3 em 

gatos com obesidade crônica, enquanto em fase inicial de obesidade ocorre aumento 

de ambas as moléculas, HDL2 e HDL3 (HOENIG et al., 2003). Acredita-se que o 

aumento das porções de HDL2 e HDL3 sejam decorrentes da falta da proteína 

colesteril-ester-transferase (CETP). Essa proteína está envolvida na troca de 

colesterol e triglicerídeos entre lipoproteínas e quando está ausente ou em baixa 

concentração pode resultar em maior concentração de frações HDL de colesterol. 

Outra hipótese para essa alteração é o aumento da atividade de lecitina-colesterol-
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acil-transferase ou alterações na proteína transferidora de fosfolipideos que contribua 

para o aumento de colesterol HDL (SANTAMARINA-FOJO et al., 2000). Essa enzima 

está envolvida na esterificação de colesterol livre nas HDLs, enquanto a proteína 

transferidora de fosfolipídeos faz a mediação da remodelagem de HDL. 

Alguns artigos associaram a ocorrência da dislipidemia com resistência 

insulínica. Reporta-se que a acidemia causada pelo excesso de ácidos graxos livres 

possui papel importante na patogenia da resistência insulínica (FELBER et al., 1987). 

Em gatos, a hipertrigliceridemia foi relacionada com a maior concentração sérica de 

insulina e redução de adiponectina, sugerindo forte correlação entre hiperlipidemia e 

resistência insulínica (HATANO et al., 2010). Para verificar esse efeito, um estudo 

avaliou a infusão contínua de lipídeos em gatos para avaliar o efeito ocasionado em 

parâmetros de metabolismo lipídico e sensibilidade a insulina. Os pesquisadores 

verificaram que a infusão de lipídeos induziu redução de aproximadamente 30% na 

sensibilidade insulínica. Os mecanismos que explicam esse resultado não foram 

completamente elucidados, porém são levantadas algumas hipóteses. Uma delas é a 

inibição dos sinalizadores dos pós-receptores de insulina (BELFORT et al., 2005), 

alteração de gliconeogênese hepática (RODEN et al., 2000) e a deficiência no 

transporte de insulina para a musculatura esquelética (CHIU et al., 2009). Por outro 

lado, ao avaliar a infusão lenta de lipídeos não foi encontrada relação com resistência 

insulínica de gatos (ZINI et al., 2010). 

Outros estudos que associaram a elevação de ácidos graxos livres com a 

desregulação da ação insulínica e com o aparecimento de resistência insulínica em 

animais e humanos (BODEN et al., 1994; CHALKLEY et al., 1998; HEVENER et al., 

2001). Isso pode estar associado a um mecanismo fisiológico ocorrente na resistência 

insulínica, uma vez que ácidos graxos livres elevados são comumente observados em 

indivíduos insulino-resistentes. Algumas evidencias sugeriram que o efeito lipotóxico 

dos ácidos graxos livres leva a redução do transporte de glicose estimulado pela 

insulina na musculatura esquelética (KIM et al., 2003), promove gliconeogênese e 

glicogenólise (NOLTE et al., 1994; CHEN; IQBAL; BODEN, 1999) e causa alterações 

na sinalização de insulina e de adipocitocinas (RODEN et al., 1996; MUSE et al., 

2004). 

Outra teoria que associa a dislipidemia com resistência insulínica envolve 

adiponectina e resistina. A adiponectina está presente no sangue e se correlaciona de 

forma positiva com a sensibilidade insulínica e de forma negativa com a adiposidade 
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(STEPPAN et al., 2001). A resistina também é produzida quase que exclusivamente 

por células adiposas (MAEDA et al., 2001). Foi observado que o aumento de resistina 

está relacionado de forma positiva com o aumento da sensibilidade a insulina em um 

modelo de ratos com resistência insulínica, e que a administração recombinante de 

resistina em ratos normais levou a alteração da tolerância à glicose (YAMAUCHI et 

al., 2001). Com esses dados, parece que há a relação entre essas duas moléculas 

(resistina e adiponectina), obesidade e resistência insulínica (CHEN; NYOMBA, 2003). 

Em um estudo foram verificadas as concentrações de resistina e adiponectina 

plasmáticas e a concentração de resistina no tecido muscular de ratos alimentados 

com altas concentrações de triglicerídeos. Depois de oito semanas ingerindo um 

alimento com alta gordura, os ácidos graxos livres plasmáticos estavam aumentados, 

porém sem alterações de resistência insulínica. Observou-se que os animais com alta 

concentração de ácidos graxos livres (AGL) plasmáticos ocasionada pelo maior 

consumo de gordura, apresentavam alterações na produção hepática de glicose 

quando estimulados com insulina, enquanto nos animais controle (concentração 

normal de AGL) ocorria supressão dessa produção (LI et al., 2007). De maneira geral 

a resistina não pareceu ter correlação com a resistência insulínica que ocorreu nos 

ratos alimentados com dietas com alto teor de gordura. Essa redução da sensibilidade 

insulínica pode ocorrer pela redução da expressão de GLUT4, aumentando o acúmulo 

lipídico em musculo e fígado (CHEN; NYOMBA, 2003). A hiperinsulinemia pode 

exercer efeitos nos adipócitos causando a redução da produção dessa adipocitocina 

(LI et al., 2007). 

 

2.3 Beta-glucanos como nutracêutico modulador da resistência insulínica, 

diabetes mellitus e dislipidemia 

 

A composição da dieta dos animais, bem como o uso de nutracêuticos pode 

beneficiar animais obesos com resistência insulínica e diabéticos. Neste sentido, os 

beta-glucanos podem promover possíveis benefícios para estes animais, pois são 

polissacarídeos capazes de alterar o metabolismo da glicose (VETVICKA; OLIVEIRA, 

2014; DE OLIVEIRA SILVA et al., 2015) e de lipídeos (ANDRADE et al., 2016; 

FERREIRA, 2016). Estruturalmente são compostos por monômeros de glicose ligados 

entre si por ligações β-glicosídicas (GUILLON; CHAMP, 2000). Estes polissacarídeos 

são os principais componentes estruturais da parede celular de leveduras, fungos e 
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algumas bactérias. Cereais, como cevada e aveia, também contêm beta-glucanos 

como parte da parede celular e endosperma (VOLMAN; RAMAKERS; PLAT, 2008). 

Em seres humanos existem diversos estudos comprovando a eficácia do uso 

de beta-glucanos para o controle glicêmico e da hiperlipidemia de pacientes com 

resistência insulínica e diabetes (RAMI; ZIDEK; SCHOBER, 2001; JENKINS et al., 

2002; TAPOLA et al., 2005). Em 1997, a FDA (Food and Drug Administration) (FDA, 

1997) passou a recomendar a ingestão de 3g/dia de beta-glucanos com o intuito de 

reduzir o colesterol. Em um estudo que avaliou esta concentração, concluiu-se que 

esta dose pode ser usada como terapêutica para a redução de colesterol, 

principalmente de pacientes com DM do tipo 2, uma vez que estes são mais propensos 

a desenvolverem doenças cardiovasculares (LIATIS et al., 2009). Acredita-se que o 

efeito de redução de colesterol dos beta-glucanos seja causado pela sua ligação com 

ácidos biliares no lúmen intestinal, o que levaria a redução na circulação 

enterohepática de ácidos biliares e consequente aumento do uso de colesterol para a 

produção de ácidos biliares (LIA et al., 1997; ANDERSSON; ELLEGÅRD; 

ANDERSSON, 2002). Outra teoria para este efeito hipolipemiante relaciona-se com o 

aumento da viscosidade do conteúdo intestinal ocasionada pelo nutracêutico, o que 

implicaria em uma barreira física para a absorção dos ácidos biliares (KERCKHOFFS 

et al., 2002). 

De maneira geral, as fibras solúveis têm sido reportadas na literatura como 

benéficas para o metabolismo do colesterol. Em uma meta análise, fibras solúveis 

como pectina, psyllium, farelo de aveia e goma guar provaram ser eficazes na redução 

de colesterol total e de LDL (BROWN et al., 1999). Com relação a trigliceridemia, 

diferentes efeitos das fibras solúveis foram notados. Em uma meta análise, verificou-

se que fibras solúveis (beta-glucanos de cevada, aveia, psyllium e pectina) não 

apresentaram efeitos nas concentrações de triglicerídeos(ABUMWEIS; JEW; AMES, 

2010a). Apesar disso, outros estudos descreveram os efeitos hipotrigliceridemiantes 

das fibras solúveis, como por exemplo em um estudo com pacientes com DM do tipo 

2 que consumiram uma dieta rica em fibras solúveis por 6 semanas e apresentaram 

redução na concentração de triglicerídeos (CHANDALIA et al., 2000). Em um estudo 

realizado com felinos diabéticos, a dieta contendo alta fibra foi capaz de reduzir a 

concentração plasmática dos triglicerídeos dos animais, o que foi associado ao 

controle do diabetes (NELSON et al., 2000). 
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Sobre os efeitos especificamente dos beta-glucanos sobre os parâmetros 

lipídicos, diversos resultados foram encontrados. Tais diferenças podem ser 

explicadas pelas fontes, doses e diferentes tamanhos moleculares dos beta-glucanos, 

além da composição da dieta dos indivíduos e o preparo do alimento (TALATI et al., 

2009). Em um estudo com seres humanos, o consumo de 3 a 10g de beta-glucanos 

de cevada pelo período de 4 a 6 semanas se mostrou eficaz em reduzir o colesterol 

total e o LDL (ABUMWEIS; JEW; AMES, 2010a). A forma de administração dos beta-

glucanos é outro determinante para explicar a variabilidade dos resultados. 

Sabemos que existem mudanças estruturais entre beta-glucanos, as quais 

podem ser atribuídas ao processamento do alimento ou do armazenamento da 

matéria prima dos beta-glucanos. Além disso, existem também beta-glucanos com 

diferentes pesos moleculares e solubilidades, características que afetam a 

viscosidade do meio ao qual os beta-glucanos estão incorporados (EL KHOURY et 

al., 2012). Beta-glucanos de baixo peso molecular e/ou solubilidade possuem menor 

efeito de redução do colesterol por reduzirem a viscosidade resultante do seu uso. 

Enquanto isso, beta-glucanos altamente solúveis em água com peso molecular de 

moderado a alto resultaram em maior redução de colesterol LDL sérico do que os 

beta-glucanos com baixa solubilidade em água e baixo peso molecular 

(THEUWISSEN; MENSINK, 2008).  

 As propriedades hipocolesteromiantes dos beta-glucanos são explicadas por 

vários mecanismos, os quais também ocorrem em outras fibras solúveis. Um deles é 

a alteração da excreção dos ácidos biliares e a composição do pool de ácidos biliares. 

As fibras foram associadas com o aumento da excreção de ácidos biliares. O aumento 

da excreção dos ácidos biliares aumenta a síntese de colesterol e ativa os receptores 

de LDL hepáticos, o que resulta em maior excreção de colesterol do organismo 

(ZHANG et al., 1992). Sendo assim, beta-glucanos com alta viscosidade encapsulam 

ácidos biliares ou micelas que acabam sendo excretadas (LIA et al., 1995). Além 

disso, os beta-glucanos podem reduzir a absorção dos ácidos biliares e aumentar a 

concentração deles no intestino grosso, fazendo com que haja aumento da sua 

conversão em metabólitos (pela ação da microbiota intestinal), o que resulta em maior 

excreção (ZHANG et al., 1992).  

 Existe ainda outra explicação para os seus efeitos redutores de colesterol. A 

fermentação da fibra proveniente da cevada, contendo beta-glucanos foi capaz de 

alterar a concentração de ácidos biliares no trato intestinal de ratos, assim como a 
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produção de ácidos graxos de cadeia curta, que influenciam o metabolismo lipídico 

(DONGOWSKI; HUTH; GEBHARDT, 2003). O propionato, por exemplo, foi associado 

com a supressão da síntese de colesterol (WRIGHT; ANDERSON; BRIDGES, 1990). 

Vale lembrar que existem diferenças no perfil de produção de ácidos graxos de cadeia 

curta com a fermentação de diferentes fibras solúveis.  

 Os mecanismos envolvidos para explicar a relação entre fibras solúveis 

(dentre elas os beta-glucanos) e a redução do teor de triglicerídeos são menos claros. 

Um dos mecanismos propostos é a redução na absorção de triglicerídeos no intestino 

delgado (EBIHARA; SCHNEEMAN, 1989). Outra possibilidade é a redução da 

absorção de glicose, já que induz menor estímulo para o processo de lipogênese de 

novo, que é o processo pelo qual o excesso de carboidrato consumido é transformado 

em gordura (PARKS, 2002).   

Com relação ao controle glicêmico, diversos teores de inclusão já foram 

testados e aprovados para seres humanos. Cereais contendo 4g de beta-glucanos 

reduziram glicose e insulina pós-prandiais em 38 e 34% (TAPPY; GÜGOLZ; 

WÜRSCH, 1996). Inclusão menor do nutracêutico (1,8g) também foi capaz de reduzir 

a glicose pós-prandial de crianças diabéticas. O mecanismo proposto para este 

resultado foi o aumento da viscosidade do conteúdo intestinal ocasionado pela 

presença dos beta-glucanos que atuaria como uma barreira física para a absorção da 

glicose e dessa forma, promover menor resposta glicêmica e menor concentração 

sérica de insulina (WÜRSCH; PI-SUNYER, 1997). Um estudo realizado com o intuito 

de avaliar o mecanismo pelo qual os beta-glucanos promovem alteração da resposta 

sobre a glicemia mimetizou o efeito de retardo do esvaziamento gástrico. Para isso, 

os autores forneceram alimento aos animais em frequência de 60 minutos 

(BATTILANA et al., 2001). Não foram encontradas diferenças na glicemia e 

insulinemia pós-prandiais dos animais que receberam a dieta controle (sem beta-

glucanos) e a teste, o que sugere que os efeitos encontrados podem ser efetivamente 

ocasionados pela redução na taxa de passagem. 

Brockman et al. (BROCKMAN; CHEN; GALLAHER, 2013) alimentaram ratos 

obesos e hiperglicêmicos com dieta formulada com altas doses de beta-glucanos e 

avaliaram seu efeito sob o controle glicêmico, lipemia e marcadores de resistência à 

insulina. Como resultados, os animais alimentados com beta-glucanos apresentaram 

menor área abaixo da curva durante o teste oral de tolerância à glicose, menor 

porcentagem de hemoglobina glicada e maior concentração de adiponectina 
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plasmática. Estes resultados embasam a hipótese de que o consumo dos beta-

glucanos pode melhorar a sensibilidade à insulina e o controle glicêmico. Além disso, 

também foi observado no grupo teste menor peso do fígado, com menor concentração 

de lipídeos totais, comparado ao grupo controle positivo. Os autores também 

constataram menor concentração de colesterol hepático e aumento da viscosidade no 

conteúdo do intestino delgado dos ratos pertencentes ao grupo teste. 

Pela avaliação das concentrações de hormônios intestinais, como grelina, 

colecistoquinina e polipeptídeo Y, Cloetens et al. (CLOETENS et al., 2012) 

demonstraram que os beta-glucanos possuem ação sobre o apetite, efeito 

considerado benéfico no tratamento da obesidade. Os autores ainda reportaram que 

a administração dos beta-glucanos em humanos pode diminuir as concentrações 

séricas de glicose e insulina em pessoas saudáveis e em indivíduos com desordens 

metabólicas. 

Foi realizado um estudo com a adição de 0,3% de um aditivo de parede celular 

de levedura purificado contendo beta-glucanos que avaliou o efeito em digestibilidade, 

produtos da fermentação microbiana e parâmetros imunológicos em cães. Os autores 

relataram redução da digestibilidade da gordura, aumento na produção de butirato e 

redução na produção de lactato. Além disso, os cães apresentaram redução da 

concentração de IL-6 e tendência na redução de TNFa (DE SOUZA THEODORO et 

al., 2019a). 

Em cães, há um trabalho que avaliou os efeitos da administração de 15mg/kg 

de beta-glucanos por via oral, sob o perfil glicêmico desses animais com hiperglicemia 

(induzida pela administração de estreptozomicina), que resultou em diminuição da 

glicemia (VETVICKA; OLIVEIRA, 2014). Além disso, um recente trabalho realizado 

por nosso grupo de pesquisa encontrou efeitos benéficos na redução da concentração 

sérica de glicose, insulina, colesterol e triglicérides de cães obesos ao receberem dieta 

enriquecida com 0,1% de beta-glucanos (FERREIRA, 2016). Neste mesmo trabalho 

também foram encontrados indícios de atuação dos beta-glucanos na saciedade. 

Alguns tutores relataram que os cães não ingeriram a quantidade total de alimento 

experimental oferecida e houve aumento da produção do GLP-1 nos animais que 

receberam o nutracêutico. Acredita-se que este hormônio seja responsável por reduzir 

a fome e aumentar a saciedade  (VERDICH et al., 2001; EDHOLM et al., 2010). Ele é 

liberado pelas células intestinais em resposta à ingestão de nutrientes e, ocasiona o 

aumento da produção de insulina e assimilação de glicose (ASMAR, 2011). 
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Na literatura existem outros indícios de que os beta-glucanos interfiram na 

saciedade. Em um estudo com seres humanos em sobrepeso foi testada uma dieta 

contendo fibra solúvel proveniente dos beta-glucanos em comparação a outro grupo 

controle e, as pessoas que receberam a dieta teste reportaram maior sensação de 

saciedade no intervalo entre refeições (KIM et al., 2006). Além disso, este aditivo está 

associado à maior liberação de polipeptídeo Y (VITAGLIONE et al., 2009a), hormônio 

relacionado com a saciedade e a sinalização de satisfação cerebral, que desempenha 

papel importante no controle da obesidade (HUANG et al., 2011). 

Considerando-se que a obesidade em animais de companhia é uma afecção 

cada vez mais frequente, associada à dificuldade relacionada ao seu tratamento, a 

busca por estratégias alternativas que auxiliem na prevenção e no tratamento desta 

situação é muito importante dentro do cenário da nutrição de gatos. Neste contexto, 

os beta-glucanos são potenciais nutracêuticos que podem promover controle 

glicêmico, lipidêmico, aumento de saciedade e modulação da resistência insulínica ao 

serem acrescentados na dieta de gatos obesos. Além disso, se seu uso resultar em 

melhor controle da saciedade, este aditivo poderá ser usado como uma estratégia 

preventiva no ganho de peso em felinos. 

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar os efeitos da inclusão de 0,1% de Macrogard® (Biorigin Brasil, Lençóis 

Paulista, SP, Brasil) - um nutracêutico que contém 60% de beta glucanos - na dieta 

de gatos obesos [1g/Kg de alimento, que resulta em 0,06% de beta-glucanos na 

matéria seca (MS)] em parâmetros do metabolismo de carboidratos e de lipídeos 

(anandamida, amilina, frutosamina, triglicérides, colesterol e lipoproteínas), 

indicadores de resistência insulínica (glicemia e insulinemia - índice HOMA), citocinas 

inflamatórias (IL-6, IL-10 e TNFa), parâmetros de saciedade (grelina e GLP-1) e o 

coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes. 

 

4. HIPÓTESE 

Gatos obesos alimentados com dieta enriquecida com beta-glucanos 

apresentam redução da resistência insulínica, menores concentrações séricas de 

metabólitos lipídicos e de citocinas inflamatórias, maior saciedade e manutenção da 

digestibilidade aparente dos nutrientes. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 Os procedimentos experimentais utilizados neste estudo estão de acordo com 

os princípios éticos na experimentação animal, adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (CBEA) e foram aprovados pela Comissão de Ética do Uso 

de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da 

Universidade de São Paulo (USP), sob o protocolo nº 2640140219. 

5.1 Triagem dos animais e instalação 

 Foram selecionados 20 gatos castrados (Figura 1), machos e fêmeas, sem 

raça definida e com idade entre 1 e 7 anos provenientes da rotina da clínica veterinária 

Pet Stop (Figura 2), localizada em Pirassununga, São Paulo, Brasil. Estes animais 

compuseram dois grupos, sendo o primeiro (OB) constituído por dez gatos obesos 

(média de 2,14 ± 2,14 anos e 3,89 ± 0,59 kg), que se encontravam em escore de 

condição corporal (ECC) 8/9 ou 9/9 (LAFLAMME, 1997). Animais com ECC 8 são 

caracterizados por apresentarem costelas não palpáveis devido ao excesso de 

cobertura de gordura; cintura ausente; arredondamento abdominal; presença de 

gordura visível e de depósitos de gordura lombar. Enquanto isso, gatos em escore 9 

caracterizam-se pela impossibilidade em palpar as costelas, as quais se encontram 

sob espessa cobertura de gordura; grandes depósitos de gordura na área lombar, 

face, membros e região inguinal; distensão do abdômen e ausência de cintura. 

Ressalta-se que estes animais estavam com obesidade não induzida, o que retrata 

de forma mais fidedigna os casos de obesidade de animais de companhia. O segundo 

grupo (CO) foi composto por dez gatos em ECC 5/9, considerado ideal (média de 2,83 

± 1,06 anos e 5,78 ± 5,78kg), o qual é caracterizado por cintura visível depois das 

costelas; costelas palpáveis com pequena cobertura de gordura e panículo adiposo 

Figura 1 - Dois animais que participaram do estudo. 
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abdominal mínimo (LAFLAMME, 1997). Os tutores dos animais que participaram do 

estudo assinaram um termo de consentimento para permitir o uso dos animais no 

projeto de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura 2 - Clínica veterinária Pet Stop 
 

 Inicialmente foi realizada uma triagem, na qual os animais passaram por 

exame físico completo, avaliação nutricional, avaliação do ECC e do escore de massa 

muscular (EMM), hemograma e perfil bioquímico [ureia, creatinina, fosfatase alcalina, 

aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT)] para garantir 

higidez (Figura 3). 

 Foram incluídos no estudo somente animais cujos resultados destes 

parâmetros se encontraram dentro do intervalo de referência para a espécie. Foram 

descartadas comorbidades que pudessem resultar em obesidade para que os gatos 

participantes do projeto fossem obesos apenas como resultado do balanço energético 

positivo induzido pelo excesso de alimentação. 

 Foram excluídos dois gatos por terem testado positivo para FeLV durante a 

execução do projeto. Um animal pertencia ao grupo obeso e o outro ao grupo controle 

e ambos pertenciam ao mesmo tutor. Ao final do projeto, nove animais (n=9) 

compuseram cada um dos dois grupos experimentais. 
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 Todas as coletas e pesagens foram realizadas nas dependências do Centro 

de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos (CEPEN Pet) da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP (Figura 4). Ao longo do projeto, os animais 

permaneceram nas residências dos seus respectivos tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos (CEPEN Pet). 
 

5.1.1  Descrição das análises de hemograma e perfil bioquímico 

  

 Após passarem por jejum prévio de 8 horas, amostras de 2mL foram obtidas 

por coleta de sangue de modo asséptico por punção das veias jugulares externas, 

cefálicas ou safenas. Para auxiliar na contenção dos animais foi utilizado o produto 

comercial Feliway® na superfície da mesa de coleta e na face do animal. O 

 

Figura 3 - Triagem dos animais. 
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hemograma foi realizado com sangue total e as demais análises foram determinadas 

no soro.   

 O hemograma foi realizado em contador eletrônico (ABC VET, ABX 

Diagnostics, São Paulo, Brasil) e o hematócrito por meio de tubos microcapilares, 

enquanto a contagem diferencial dos leucócitos foi realizada por microscopia ótica do 

esfregaço sanguíneo. A concentração sérica de creatinina foi analisada por meio do 

emprego de kit comercial da marca Labtest pelo método picrato alcalino (Creatinina K 

Vet, Labtest, Lagoa Santa, Brasil) e para mensurar a concentração de ureia foi 

utilizado o kit comercial da marca Diasys através do método enzimático FS uréase 

GLDH. As atividades séricas de ALT (método IFCC) e fosfatase alcalina (método 

IFCC/SEQC) foram analisadas com o emprego do kit comercial Biosystems. 

 Todas as determinações bioquímicas foram realizadas no Laboratório 

Multiusuário de Nutrição Animal e Bromatologia do VNP-FMVZ/USP e os 

hemogramas no Laboratório Lab Animal Diagnóstico Veterinário, na cidade de Leme 

- SP. 

 

5.2 Dietas experimentais 

 Após a aprovação para a participação no projeto de pesquisa, os animais dos 

grupos OB e CO foram alimentados pelo período de 15 dias com uma dieta 

experimental de manutenção sem a adição de beta-glucanos (dieta controle - CO), 

com o intuito de padronizar o alimento para a realização das coletas basais a fim de 

evitar interferências relacionadas ao consumo de alimentos com diferentes 

composições nutricionais. A quantidade de alimento fornecida foi suficiente para 

atender a necessidade energética de manutenção (NEM) de acordo com o escore de 

condição corporal, por meio da recomendação do NRC (NRC, 2006) de acordo com 

as seguintes equações: 

 

- Manutenção de peso de gatos obesos: 

NEM (Kcal/dia): 130 x (Peso corporal)0,4 

 

- Manutenção de peso de gatos em ECC ideal: 

NEM (Kcal/dia): 100 x (Peso corporal)0,67 
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 Estes valores de NEM foram adaptados à cada indivíduo em avaliações 

quinzenais ao longo do experimento de acordo com possível alteração de peso 

(redução/aumento de 5% para gatos que ganhavam/perdiam peso, respectivamente) 

para buscar manutenção do peso e composição corporal. Os tutores foram instruídos 

a oferecer duas refeições diárias e, para auxiliar no fornecimento da quantidade 

correta, foi fornecido um copo medidor de alimento devidamente marcado. Se fosse 

necessário alterar a quantidade de alimento, um novo copo medidor era fornecido ao 

tutor. 

 Após o período de padronização de dieta ocorreram as coletas e 

procedimentos do tempo inicial (T0) e na sequência, os animais de ambos os grupos 

passaram a receber a dieta experimental com adição de 1g/kg de Macrogard® (60% 

de beta-glucanos) durante 90 dias (dieta experimental: BG), cujo teor de inclusão 

resultou na adição de 0,06% de beta-glucanos na dieta final. A composição das dietas 

e os resultados das análises bromatológicas estão apresentados na tabela 1 e a 

caracterização do Macrogard® (Biorigin Brasil, Lençóis Paulista, SP, Brasil) está 

apresentada na tabela 2. 

Tabela 1. Composição química analisada e ingredientes das dietas experimentais. 

Item (%) 
Dietas 

CO1 BG2 

Matéria seca 94,61 95,1 

  Composição química 

Matéria mineral  6,92 6,36 

Proteína bruta 48,72 47,38 

Extrato etéreo em hidrólise ácida 15,62 16,44 

Fibra bruta 8,76 7,11 

Extrativo não-nitrogenados 19,98 22,71 

Cálcio 1,04 1,02 

Fósforo 0,93 0,84 

Energia metabolizável (kcal/g)3 4,021 4,021 
Legenda: 1CO: Dieta controle, sem a adição de beta glucanos; 2BG: Dieta experimental contendo 0,06% de beta-
glucanos proveniente da adição do aditivo Macrogard ®. Ingredientes: Farinha de vísceras de frango, proteína 
isolada de suíno, ovo desidratado, farelo de glúten de milho 60*, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de 
beterraba, aveia, celulose, fibra de cana-de-açúcar, gordura de frango, óleo de peixe, aditivo acidificante, 
antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, DL-metionina, extrato de yucca (0,06%), 
frutoligossacarídeos, hidrolisado de frango, levedura seca de cervejaria, L-carnitina, L-lisina, 
mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, sulfato de glicosamina, taurina, vitamina A, vitamina B12, 
vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, 
piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, 
proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. *Contém milho 
e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium 
tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes). A dieta tratamento possui inclusão de 0,01% de beta glucanos 
em sua composição em substituição ao milho. Energia metabolizável3: Valor obtido pelo fabricante no rótulo da 
embalagem. 
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Tabela 2. Características físico-químicas do aditivo contendo beta-glucanos utilizado 

na dieta experimental (Macrogard®). 

Glucanos g/100g (mín) 60,0 

Gordura g/100g (máx) 18,0 

Proteína (N x 6,25) g/100g (máx) 8,0 

Matéria mineral g/100g (máx) 10,0 

Sólidos totais (%) >90,0 

Capacidade de retenção de água 7,4 

Índice de solubilidade em água 7,9 
1Biorigin Brasil, Lençóis Paulista, SP, Brasil. 

  

 As dietas foram confeccionadas na Fábrica da empresa Premier Pet, 

localizada em Dourado – SP (Figura 5), seguindo as recomendações nutricionais da 

AAFCO (AAFCO, 2019) para gatos adultos. A adição de 0,1% de Macrogard® na dieta 

teste ocorreu em substituição ao milho, presente na dieta controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5 - Extrusão das dietas experimentais. 
 

5.3  Protocolo experimental 

 Após a triagem e adaptação à dieta controle, os gatos dos grupos OB e CO 

passaram pelas coletas e avaliações do T0 (composição corporal e variáveis do 

metabolismo, inflamação e saciedade). 

 A composição corporal foi determinada pelo método de diluição de isótopos 

de deutério, de acordo com as recomendações da literatura (FERRIER et al., 2002; 

BRUNETTO et al., 2011) e, uma semana depois, uma nova coleta de sangue foi 

realizada para complementar as análises do T0. As amostras provenientes desta 
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segunda coleta foram utilizadas para a determinação das variáveis do metabolismo 

de carboidratos e lipídeos (anandamida, amilina, frutosamina, triglicérides, colesterol 

e lipoproteínas), indicador de resistência insulínica (índice HOMA), citocinas 

inflamatórias (IL-6; IL10 e TNFa) e parâmetros de saciedade (grelina e GLP-1). 

Após as coletas iniciais, os gatos de ambos os grupos passaram a receber a 

dieta BG pelo período de 90 dias e então foram realizadas novas coletas para as 

análises de T90 (composição corporal e variáveis do metabolismo de carboidratos e 

lipídeos, inflamação e saciedade). Estas análises ocorreram de forma similar às 

análises de T0. Durante todo o período experimental os gatos foram pesados a cada 

15 a 20 dias (conforme a disponibilidade dos proprietários) para acompanhamento de 

peso e realização de possíveis ajustes, caso necessário, uma vez que os mesmos 

não podiam perder ou ganhar peso durante o período experimental. 

As etapas e coletas experimentais estão representadas na Figura 6. 

Figura 6 - Cronograma experimental. 

 

  

 Ao longo do trabalho os animais e seus referentes tratamentos e grupos serão 

referidos como consta no quadro 3: 

Triagem

(Grupos OB e CO)

Anamnese

Exame físico

Escore de condição 
corporal

Escore de massa 
muscular

Hemograma e exames 
bioquímicos (função 

renal, hepática, 
triglicérides e 

colesterol)

Coletas do Tempo Inicial (T0)

Após 15 dias de consumo de dieta 
controle (0,0% beta-glucanos)

Lipoproteínas

Triglicérides

Colesterol

Citocinas

Amilina

Anandamida

Saciedade

Frutosamina

Índice homa

Composição 
corporal

Coletas do Tempo final (T90)

Após 90 dias do consumo de dieta 
contendo 0,06% de beta-glucanos 

Lipoproteínas

Triglicérides

Colesterol

Citocinas

Amilina

Anandamida

Saciedade

Frutosamina

Índice homa

Composição 
Corporal
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Quadro 3 - Caracterização das abreviações utilizadas para indicar o consumo das dietas com e sem a 
adição de beta-glucanos pelos gatos pertencentes aos grupos controle (CO) e obeso (OB). 

  

5.3.1  Metodologias das análises de t0 e t90. 

 Todas essas análises foram realizadas após período de oito horas de jejum. 

As amostras de sangue foram coletadas de modo asséptico por punção das veias 

jugulares externas, cefálicas ou safenas. Para auxiliar na contenção dos animais foi 

utilizado o produto comercial Feliway® na superfície da mesa de coleta e na face do 

animal. 

 

5.3.1.1 Análise de composição corporal pelo método de diluição de isótopos de 

deutério 

 Após jejum de 8 horas foi realizada uma coleta de 2mL de sangue e logo em 

seguida foi administrado uma solução de óxido de deutério diluído a 10% por via 

subcutânea na dose de 1mL/Kg de peso corporal (Figura 7). Uma nova amostra de 

Descrição Abreviatura 

Grupo controle: Gatos em escore de condição 
corporal ideal (5/9) 

CO 

Grupo obeso: Gatos em escore de condição 
corporal 8/9 e 9/9 

OB 

Grupo controle consumindo a dieta de 
manutenção sem a adição de beta-glucanos 

CO0,0% 

Grupo obeso consumindo a dieta de 
manutenção sem a adição de beta-glucanos 

OB0,0% 

Grupo controle consumindo a dieta 
experimental, contendo 0,06% de beta 
glucanos 

CO0,06% 

Grupo obeso consumindo a dieta 
experimental, contendo 0,06% de beta 
glucanos 

OB0,06% 
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2mL de sangue foi coletada duas horas após a inoculação do óxido de deutério. Estas 

amostras foram processadas em centrífuga (Sorvall Legend MACH 1.6 R, Alemanha) 

(Figura 8) por 15 minutos a 1500rpm para extração de soro e posteriormente 

armazenadas em temperatura de -20ºC até a realização das análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7 - Seringa contendo solução de óxido de deutério diluído a 10%. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Centrífuga. 
 

 O enriquecimento por deutério das amostras foi determinado por 

espectrometria de massa de razão isotópica (IRMS, Calixto system – Sercon Ltda, 

Gateway, Reino Unido) no Laboratório de Espectrometria de Massas de Razão 

Isotópica do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto -SP. A metodologia utilizada para a determinação da composição corporal dos 
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gatos foi de acordo com Ferrier et al. (FERRIER et al., 2002) e adaptada por Brunetto 

et al. (BRUNETTO et al., 2011). 

 Inicialmente a quantidade de água corpórea foi quantificada e então calculou-

se a quantidade de massa magra total e por diferença determinou-se a quantidade de 

massa gorda, todos expressos em porcentagem. Esta avaliação foi efetuada em T0 e 

em T90 para caracterização dos grupos e também para verificar a manutenção da 

composição corporal dos gatos ao longo do estudo. Dessa forma, as alterações dos 

parâmetros avaliados puderam ser atribuídas ao consumo dos beta-glucanos e não a 

possíveis variações da massa gorda corporal. 

 

5.3.1.2 Anandamida 

 Para a determinação deste metabólito, do volume de soro total obtido, foram 

transferidos 300µL para eppendorf previamente identificado e congelados a -80ºC até 

a realização da análise, a qual foi realizada no Laboratório Especializado em Análises 

Científicas (LEAC), localizado na cidade de São Paulo. 

 Foi utilizado o Kit comercial da marca Cloud-Clone pela metodologia de ensaio 

imunossorvente ligado a enzima - ELISA (CEO440Ge, Cloud-Clone Corporation, 

Texas, Estados Unidos). A técnica utilizada foi a de imunoensaio de enzima de inibição 

competitiva. A leitura dos resultados foi realizada por uma Leitora Stat Fax (modelo 

2100, Awareness Technology, Palm city, Estados Unidos) e os cálculos realizados 

pelo programa HIDA soft. 

 

5.3.1.3  Frutosamina  

 Foram transferidos 300µL de soro e armazenados em eppendorfs 

previamente identificados à -20ºC até as determinações. A frutosamina foi 

determinada por ensaio colorimétrico cinético através do kit de frutosamina (Labtest, 

Lagoa Santa, Brasil) no laboratório Provet Veterinária Diagnóstica, localizado na 

cidade de São Paulo, SP, Brasil. 

 

5.3.1.4  Índice HOMA 

 O índice HOMA foi calculado de acordo com a metodologia descrita por 

Matthews et al. (MATTHEWS et al., 1985) e testado para gatos (APPLETON; RAND; 

SUNVOLD, 2005) por meio da seguinte fórmula: 
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Índice HOMA: (insulina basal x Glicemia basal)/22,5 

  

 Para a determinação da glicemia foi coletado 500 µL sangue em tubo de 

ensaio com fluoreto de sódio para conservação do conteúdo e enviados 

imediatamente ao Laboratório clínico veterinário da unidade didático-clínica hospitalar 

da FZEA/USP, onde se determinou a glicemia com o Kit comercial Glicose liquiform 

da marca Labtest (Lagoa santa, Brasil), pelo método GOD-Trinder. Para determinar a 

quantidade de insulina, coletou-se sangue em tubo com ativador de coágulo e 

posteriormente 700µL de soro foi extraído por centrifugação (Sorvall Legend MACH 

1.6 R, Alemanha) (Figura 8) e armazenado à temperatura de -80ºC até a realização 

da análise por radioimunoensaio (H1-14K, Millipore, Massachusetts, EUA). Esta 

análise foi realizada no laboratório de diagnósticos veterinários PROVET, localizado 

na cidade de São Paulo. 

 

5.3.1.5 Triglicérides, colesterol e lipoproteínas 

 

 Para esta análise, 1mL de sangue foi coletado e armazenado em tubo 

contendo heparina e anticoagulante, sendo imediatamente homogeneizados e 

centrifugados a 1500 rpm por 15 minutos (Sorvall Legend MACH 1.6 R, Alemanha) 

(Figura 8). O plasma foi transferido para eppendorfs identificados contendo uma 

solução conservante. Esta solução era composta por: benzamidina a 2mM (Sigma B-

6506, SigmaMerck KGaA, Darmstadt, Alemanha), na proporção de 5µL por mL de 

plasma; gentamicina a 0,5% e cloranfenicol a 0,25%, na proporção 20µL por mL de 

plasma; apoprotinina (Sigma A-6270, SigmaMerck KGaA, Darmstadt, Alemanha), na 

proporção de 5µL por mL de plasma e PMSF a 0,5mM, na proporção de 0,5µL por mL 

de plasma. As amostras foram armazenadas à temperatura de -80ºC até as 

determinações no Laboratório de Lípides, LIM-10, localizado no Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo - SP. 

 As lipoproteínas foram determinadas por cromatografia em gel de filtração, 

pelo método de cromatografia líquida para separação rápida de proteínas (fast 

performance liquid chromatography - FPLC) (Figura 9), no sistema de cromatografia 

líquida AKTA Purifier (GE Healthcare, Bio-Sciences, Uppsala, Suécia). Durante as 

determinações, 100µL da solução de plasma foram injetados na coluna Superose 6HR 

10/30 (GE Healthcare 17-6283-01, Bio-Sciences, Uppsala, Suécia) e a eluição ocorreu 
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em fluxo constante de 0,5mL/minuto em meio tampão Tris (Tris 10mM, NaCl 150mM, 

EDTA 1mM e NaN3 0,03%, pH 7,0). Com o auxílio de um coletor de frações 

automático foram coletadas frações de 0,2mL em placas de 96 poços. As moléculas 

de triglicerídeos e colesterol das frações foram dosadas pelo método enzimático-

colorimétrico com kits comerciais Labtest (Triglicérides liquiform 87-2x, Labtest, Lagoa 

Santa, Brasil e Colesterol liquiform 76-2x, Labtest, Lagoa Santa, Brasil, 

respectivamente) para determinação das lipoproteínas VLDL, LDL e HDL. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9 – Aparelho utilizado para realizar a análise de lipoproteínas - Fast performance liquid 
chromatography (FPLC). 
 

 A proporção percentual de colesterol e triglicerídeos foi calculada pela área 

abaixo da curva dos picos das frações de lipoproteínas obtidas pelo FPLC e, então 

foram transformadas em números absolutos. 

 

5.3.1.5.1 Expressão gênica: amilina, IL-6, IL10, TNFa, grelina e GLP-1 

 

  A expressão gênica das citocinas foi avaliada por reação em cadeia de 

polimerase em tempo real quantitativo (qRT-PCR) utilizando a metodologia descrita 

por Tamura et al. (TAMURA et al., 2014) e Massoco (MASSOCO, 2018). Todos os 

procedimentos de RT-qPCR foram padronizados segundo os guidelines de 
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informações mínimas para publicação de experimentos de PCR quantitativa (BUSTIN 

et al., 2009). 

 As citocinas e genes de referência avaliados foram: Amilina, IL-6, IL-10, TNFa, 

leptina, grelina e GLP-1. O gene constitutivo foi o SDHA felino. Os iniciadores foram 

desenhados utilizando a ferramenta de Análise de Sequência BLAST do NCBI e estão 

descritos na tabela 3. 

Foram coletadas amostras de 500µL de sangue total dos gatos pertencentes 

ao grupo CO e OB em frascos contendo EDTA e em até 20 minutos após a coleta, o 

sangue foi armazenado em criotubo com TRIzolTM LS Reagent (Thermo Fisher 

Scientific – Invitrogen, Carlsbad, USA) na proporção de 250µL de sangue para 750µL 

de TRIzoltm. O criotubo era previamente identificado e então acondicionado a -80ºC 

até serem analisados no Laboratório de Farmacologia e Toxicologia Aplicada da 

FMVZ-USP. 

Tabela 3 - Sequências de iniciadores desenhados para aplicação à RT-qPCR e sequência dos genes 
para acesso no NCBI gene. 

Gene Orientação Sequência dos primers de 5’ a 3’ Tamanho 
amplicom (pb) 

Sequência template 

no NCBI gene 

IL-10 
Forward CGAGGACCCAGACATCAAACA 21 

NM_001009209.1 
Reverse ACACCTTTCTCTTGGAGCTTACTA 24 

IL-6 
Forward CAATCTGGGTTCAATCAGGAGAC 23 

NM_001009211.2 
Reverse GGTTGGGACAGGGATGGTTA 20 

GLP-1 
FEL 

Forward GTCAAGTGTCAGAAGGCAGCAA 22 
XM_006935320.3 

Reverse CGGATCATTGAGCGGGTCT 19 

GRELINA 
Forward CGAACACCAGAAAGTACAGAGAA 23 

NM_001009853.1 
Reverse GAGCCCCTGACAGCTTGATT 20 

AMILINA 
Forward AGAAGCAATGTGCCTCCTGA 20 

NM_001043338.1 
Reverse CCGCTTTTCCACTTGGTTACTTT 23 

LEPTINA 
Forward AATGACATTTCACACACGCAGT 22 

NM_001009850.1 
Reverse GGACAAACTCAGGACAGGGT 20 

TNF-ALFA 
Forward CCAGTAGCCCATGTAGTAGCAAA 23 

NM_001009835.1 
Reverse AGTAGATGAGGTACAGCCCGT 21 

  

 Para a determinação desta análise, as amostras foram descongeladas e 

centrifugadas por 5 minutos a 1200g a 4ºC em centrífuga (Eppendorf Centrifuge 

5804R, Alemanha) (Figura 10). Em seguida, 1,5mL do sobrenadante foi transferido 

para um microtubo com 400µL de clorofórmio onde permaneceu por 2 a 3 minutos. 

Uma nova centrigufação foi realizada (15 minutos a 1200g, a 4ºC) para que então a 

fase aquosa fosse submetida a extração de RNA total pelo Kit RNeasy Mini Kit 
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(Qiagen, Hilden, Alemanha), de acordo com as recomendações do fabricante. A 

concentração de RNA total foi determinada por leitura espectrofotométrica em Quibit® 

(Thermo Fisher Scientific, EUA). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para obter o DNA complementar (cDNA), uma quantidade fixa de RNA de 

cada amostra foi submetida à trascriptação-reversa utilizando o kit iScript® (Bio Rad, 

EUA) segundo as recomendações do fabricante. O cDNA resultante foi quantificado 

por fluorimetria utilizando-se o Qubit® (Thermo Fisher Scientific, EUA). 

 Para as reações de PCR, optou-se pelo o uso do reagente SyBR Green 

Master Mix® (100029284, Thermo Fisher Scientific, EUA). As amplificações foram 

realizadas no termociclador StepOne Plus® Real Time PCR System (Applied 

Biosystems, EUA), seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante para RT-qPCR 

utilizando o reagente SyBR Green Master Mix®. Foi estabelecido o volume final de 

reação como 10 μL e cada reação foi testada em duplicata. 

 A primeira etapa foi determinar a concentração ótima de cada iniciador 

utilizado. Para tal, foram testadas para cada par de iniciadores diferentes 

concentrações (0.2 μM; 0.4 μM; 0.6 μM e 0.8 μM) entre os iniciadores forward e 

reverse. As reações foram realizadas com uma amostra sabidamente positiva para 

cada gene, e com exceção das concentrações de cada iniciador, todas as outras 

condições foram mantidas constantes entre as reações. As concentrações ótimas de 

cada iniciador foram escolhidas com base na reação que retornou o menor valor de 

ciclo limiar (Ct, do inglês, cycle threshold), indicando um melhor resultado de reação 

com esta combinação de concentrações de iniciadores. 

Figura 10 - Centrífuga. 
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 Não foi possível realizar o teste de eficácia prévio à elaboração da análise e, 

o mesmo, será verificado posteriormente. Para efeito da elaboração da tese e análise 

dos resultados, foi considerada eficácia de 100% do teste. A esclarecer, esta etapa 

consiste em testarmos as amostras utilizando uma amostra cDNA template positiva 

para os genes-alvo em diluições gradualmente seriadas para a geração de uma curva 

padrão, que deve demonstrar eficácia superior a 90%. Esta etapa será realizada para 

a publicação dos resultados. 

 Para a análise das amostras, foi utilizado como template uma quantidade fixa 

de cDNA pré-diluído. A confirmação dos produtos de amplificação foi realizada por 

meio de análise da curva de dissociação. O método utilizado para análise da 

expressão gênica através do ensaio de qRT-PCR foi o Delta-Delta (LIVAK; 

SCHMITTGEN, 2001). Para isso, foi calculado inicialmente o ∆CT de cada amostra, 

por meio da subtração dos valores de CT (threshold cycle ou limiar do ciclo) do gene 

endógeno (SDHA) dos valores de CT do gene alvo pela seguinte fórmula: 

 

∆CT = CT (gene alvo) – CT (gene endógeno – SDHA) 

 

 Após a determinação do ∆CT das amostras, o cDNA dos animais do grupo 

CO foi escolhido como amostra normalizadora para todas as análises. Para o cálculo 

do ∆∆CT foi utilizada a seguinte fórmula: 
 

∆∆CT = ∆CT(Amostra) - ∆CT (Amostra animal controle) 

 

Uma vez determinado o ∆∆CT, a expressão relativa da amostra alvo em relação a 

amostra controle foi obtida por meio da fórmula: 

 

Expressão relativa = 2-∆∆CT 

 
  

5.3.1.6 Digestibilidade 

 Em paralelo ao projeto com os gatos de tutores, optou-se por realizar o teste 

de digestibilidade com os gatos pertencentes ao gatil do Centro de Pesquisas em 

Nutrologia Pet – CEPEN Pet, da Universidade de São Paulo, Pirassununga – SP, com 

o intuito de facilitar a coleta de fezes e avaliação das dietas experimentais. 

 Os coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) dos nutrientes e das dietas 

foram determinados pelo método de coleta total de fezes, segundo as recomendações 
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da AAFCO (AAFCO, 2019). Um total de sete gatos castrados, machos e fêmeas, de 

2 anos, 4,38 ± 0,37kg, 5,71 ± 0,75 de ECC e 2,71 ± 0,48 de EMM foram usados para 

essa etapa do projeto. O consumo de alimento foi registrado diariamente, 

considerando quantidade fornecida e volume de sobras. As fezes foram coletadas 

integralmente durante cinco dias. As amostras foram pesadas imediatamente após a 

coleta e acondicionadas em sacos plásticos individuais previamente identificados e 

armazenados em freezer (-15ºC) para posterior análise. Ao final do período de coleta, 

cada animal possuía um pool de fezes congeladas referente ao período total. As fezes 

foram descongeladas e homogeneizadas. Em seguida, o total de fezes foi pesado e 

então foi levado para estufa de ventilação forçada (320-SE, FANEM, São Paulo, 

Brasil) (Figura 11) na temperatura de 55ºC, por no mínimo 72 horas, para secagem. 

As fezes pré-secas e as dietas foram então moídas em moinho tipo faca (MOD 340, 

ART LAB, São Paulo, Brasil) (Figura 12), com peneira de 1mm para proceder-se as 

análises laboratoriais. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 11 - Estufa de ventilação forçada. 
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Figura 12 - Moinho tipo faca. 

 

Os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo em hidrólise 

ácida (EEHA), matéria mineral (MM) e fibra bruta (FB) das fezes e dos alimentos foram 

determinados segundo metodologia descrita pela (AOAC, 2006). Os extrativos não 

nitrogenados (ENN) foram calculados através da fórmula: ENN = 100 - (%PB + 

%EEHA + %FB + %MM). Todas as análises bromatológicas foram realizadas no 

Laboratório Multiusuário de Nutrição Animal e Bromatologia do Departamento de 

Nutrição e Produção Animal da FMVZ/|USP, Pirassununga, SP, Brasil. 

Com base nos resultados obtidos em laboratório, foram calculados os CDA dos 

nutrientes a partir da seguinte fórmula: 
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5.3.1.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 
 Para análise comparativa entre os grupos, os dados serão analisados pelo 

programa Statistical Analysis System, versão 9.3 (SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA). 

Inicialmente foram verificadas a normalidade dos resíduos e homogeneidade das 

variâncias através dos testes de Shapiro Wilk e teste T-Student, respectivamente. 

Para a comparação entre os grupos e o efeito da suplementação foi realizado teste 

de ANOVA com medidas repetidas no tempo. Quando houve diferença entre as 

médias foi realizado o teste de Tukey. Para a análise de consumo de beta-glucanos, 

digestibilidade e dos resultados da análise de expressão gênica, os dados foram 

analisados pela análise de variância. Valores de p<0,05 foram considerados 

significativos. 

 
6. RESULTADOS 

 

O volume ingerido de beta-glucanos por quilo de peso metabólico obtido pelo 

consumo da dieta experimental (contendo 0,06% de beta-glucanos) foi menor no 

grupo CO do que no OB (Tabela 4, p<0,0001). Por outro lado, ao avaliar o volume 

ingerido do aditivo por peso corporal, o grupo OB consumiu menos beta-glucanos do 

que o grupo CO (Tabela 4, p<0,0001).  
 

Tabela 4 - Consumo de beta-glucanos em gramas (g) por quilo de peso metabólico e por quilo de peso 
corporal pelos gatos obesos e em escore de condição corporal (ECC) ideal. 

Variável 
ECC1 

EPM4 Valor de p 
CO2 OB3 

Consumo de beta-glucanos (mg) 37,66 39,20 0,0001 0,3032 

Consumo beta-glucanos (mg) / kg PM5 15,19 19,51 0,0001 <0.0001 

Consumo beta-glucanos (mg) / kg PC6 9,79 6,92 0,0002 <0.0001 
1ECC: Escore de condição corporal; CO2: Dieta controle, sem a adição de beta-glucanos; BG2: Dieta 
experimental com a adição de 0,06% de beta-glucanos; EPM3: Erro padrão da média; PM4: Peso 
metabólico; PC5: Peso corporal. 

 

Os gatos obesos possuíram maior quantidade de massa muscular (em kg) e 

de massa gorda (em kg e %) do que os pertencentes ao grupo CO (Tabela 5; p<0,05), 

o que não se relacionou com o consumo de beta-glucanos. Os grupos OB e CO 

apresentaram aumento de massa magra (em Kg e %) na coleta de T90, após o 

consumo do alimento contendo beta-glucanos (Tabela 5; p<0,05). 
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Tabela 5 - Teores médios de massa magra e de massa gorda corporais observados no grupo de gatos 
obesos e no grupo de gatos com escore de condição corporal ideal, antes e após a suplementação de 
0,06% de beta-glucanos. 

variáveis 
ECC1 

EPM4 
valor de p 

CO2 OB3 ECC1 Beta-glucanos ECC1*Beta-glucanos 

MM5 (Kg) 3,10 4,18 0,197 0,0010 0,0320 0,7415 

MM5 (%) 82,58 72,40 2,294 0,0072 0,0547 0,3729 

MG6 (Kg) 0,69 1,61 0,173 0,0018 0,1960 0,5850 

MG6 (%) 17,41 27,59 2,356 0,0072 0,0547 0,3729 
1ECC: Escore de condição corporal; 2CO: Grupo controle, com escore de condição corporal 5; 3OB: 
Grupo obeso, com escore de condição corporal 8 e 9; 4EPM: Erro padrão da média;5MM: Massa magra; 
6MG: Massa gorda. 
 

Os gatos obesos apresentaram maior índice HOMA (Tabela 6, p=0,0068) e 

concentração de insulina (Tabela 6, p=0,0017) em relação aos animais do grupo CO, 

independentemente do consumo de beta-glucanos. Com relação à glicemia, o grupo 

CO apresentou aumento na coleta de T90, após o consumo da dieta contendo beta-

glucanos (Tabela 6, p=0,0032). Não foi observada nenhuma alteração nas 

concentrações de frutosamina e anandamida referentes ao ECC, ao consumo de beta-

glucanos e à interação de ambos (Tabela 6, p>0,05).  

 
Tabela 6 - Valores médios das variáveis referentes ao metabolismo de glicose em gatos obesos e em 
escore de condição corporal ideal, antes e após a suplementação de 0,06% de beta-glucanos. 

variáveis 
ECC1 

EPM4 
valor de p 

CO2 OB3 ECC1 Beta-glucanos ECC*beta-glucanos 

Anandamida 144,88 155,85 17,0721 0,1586 0,6566 0,2321 

Glicose 111,38 100,14 2,4051 0,0651 0,0032 0,4513 

Insulina 5,27 9,25 0,749 0,0017 0,1139 0,9313 

HOMA 1,45 2,30 0,194 0,0068 0,5352 0,6182 

Frutosamina 239,33 232,06 5,418 0,3493 0,3566 0,4436 
1ECC: Escore de condição corporal; 2CO: Grupo controle, com escore de condição corporal 5; 3OB: 
Grupo obeso, com escore de condição corporal 8 e 9; 4EPM: Erro padrão da média 

 

 Na figura 13 estão ilustradas as curvas médias de absorbâncias dos gatos dos 

grupos CO e OB obtidos pela metodologia FPLC. Estes gráficos foram utilizados para 

o cálculo da área abaixo da curva. Em seguida, estes valores foram utilizados para a 

obtenção dos valores das frações lipoproteicas de acordo com a proporção percentual 

de cada fração em relação ao colesterol total (TCOL) e triglicerídeos totais (TTRI). 
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Figura 13 - Distribuição média de triglicerídeos e colesterol de acordo com a absorbância das 
lipoproteínas de (A) gatos do grupo controle sem a adição de beta-glucanos (CO 0,0%BG) e com a 
adição de 0,06% de beta-glucanos (CO 0,06%) e de (B) gatos obesos sem a adição de beta-glucanos 
(OB 0,0%BG) e com a adição de 0,06% de beta-glucanos (OB 0,06%). 

 

 

Na tabela 7 estão apresentados os valores obtidos das frações de lipoproteínas 

dos grupos CO e OB antes e após a ingestão de 0,06% de beta-glucanos pela dieta.  

Pode-se observar efeito de interação nos parâmetros colesterol presente nas 

lipoproteínas LDL (LCOL) (em volume [mg/dL] e porcentagem [%]); colesterol 

presente nas lipoproteínas HDL (HCOL) (em porcentagem [%]) e TCOL (em volume 

[mg/dL]; p<0,05). Foi observado efeito do tratamento nas variáveis colesterol presente 

nas lipoproteínas VLDL (VCOL) (%), VCOL (mg/dL), triglicérides presentes nas 

lipoproteínas VLDL (VT) (%) e VT (mg/dL) (p<0,05), nas quais o grupo obeso 

apresentou maior valor em relação ao controle. Também houve efeito de tratamento 

para as variáveis de triglicerídeos presentes nas lipoproteínas LDL (LT) (%), LT 

(mg/dL) e triglicerídeos presentes nas lipoproteínas HDL (HT) (%), porém, para estas 

variáveis, o grupo CO apresentou valores mais elevados do que o OB (p<0,05).  Ao 

se avaliar o desmembramento do tratamento dentro do tempo (efeito do ECC no 

consumo da dieta) verificou-se que os animais do grupo CO apresentaram mais TCOL 

em comparação aos animais do grupo OB no T0, ou seja, antes de receberem o 

tratamento com os beta-glucanos (Tabela 8, p<0,05). Com relação ao efeito do 

consumo de beta-glucanos dentro do tratamento (ECC), observou-se que houve 

aumento do LCOL em porcentagem (%) e em volume (mg/dL) após o consumo da 

dieta BG (Tabela 9, p<0,05) nos animais do grupo OB. Observou-se também redução 

do HCOL (%) no grupo OB após o consumo do nutracêutico (T90). O TCOL no grupo 

OB também foi maior no T90 (Tabela 9, p<0,05). 
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Tabela 7 - Concentrações médias de lipoproteínas séricas em gatos obesos e em escore de condição 
corporal ideal, antes e após a suplementação de 0,06% de beta-glucanos. 

variáveis 
ECC1 

EPM4 
valor de p 

CO2 OB3 ECC1 Beta-glucanos ECC*Beta-glucanos 

VCOL5 (%) 1,37 4,50 0,519 0,0003 0,8133 0,9276 

VCOL5 (mg/dL) 2,18 6,71 0,950 0,0016 0,5270 0,8001 

LCOL6 (%) 30,52 24,44 3,901 0,2670 0,1292 0,0546 

LCOL6 (mg/dL) 49,81 38,05 8,641 0,3380 0,0190 0,0118 

HCOL7 (%) 68,25 71,00 4,015 0,6255 0,1161 0,0488 

HCOL7 (mg/dL) 107,08 100,46 5,307 0,3790 0,0185 0,2998 

TCOL8 (mg/dL) 158,63 145,28 9,074 0,3014 0,0021 0,0188 

VT9 (%) 33,18 69,00 4,857 <0.0001 0,5542 0,8958 

VT9 (mg/dL) 18,82 59,23 7,846 0,0010 0,7092 0,9876 

LT10 (%) 48,87 19,72 4,480 0,0003 0,8526 0,9506 

LT10 (mg/dL) 25,88 14,61 3,600 0,0379 0,0880 0,6890 

HT11 (%) 17,81 11,50 2,113 0,0395 0,3133 0,7057 

HT11 (mg/dL) 10,17 9,11 1,882 0,6875 0,1918 0,8684 

TTRI12(mg/dL) 54,93 82,77 7,855 0,0151 0,7689 0,9578 
1ECC: Escore de condição corporal; 2CO: Grupo controle, com escore de condição corporal 5; 3OB: 
Grupo obeso, com escore de condição corporal 8 e 9; 4EPM: Erro padrão da média; 5VCOL: Colesterol 
presente nas lipoproteínas VLDL; 6LCOL: Colesterol presente nas lipoproteínas LDL; 7HCOL: Colesterol 
presente nas lipoproteínas HDL; 8TCOL: Colesterol total; 8VT: Triglicérides presentes nas lipoproteínas 
VLDL; 90LT: Triglicérides presentes nas lipoproteínas LDL; 11HT: Triglicérides presentes nas 
lipoproteínas HDL; 12TTRI: Triglicérides totais. 
 

 

 

 

Tabela 8 - Efeitos de interação de tempo (adição de beta-glucanos - Macrogard®) dentro de tratamento 
(escore de condição corporal - ECC) nas médias das concentrações de lipoproteínas séricas de gatos. 

Beta glucanos 
ECC1 

EPM7 valor de p 
CO2 OB3 

LCOL4 (%) 

0% beta-glucanos 31,00 21,55 3,991 0,1057 

0,06% beta-glucanos 30,25 27,33 3,898 0,6152 

LCOL4 (mg/dL) 

0% beta-glucanos 50,16 30,02 8,010 0,1057 

0,06% beta-glucanos 49,46 46,09 8,754 0,7955 

HCOL5 (%) 

0% beta-glucanos 67,87 74 4,373 0,3243 

0,06% beta-glucanos 68,62 68,00 3,968 0,9103 

TCOL6 

0% beta-glucanos 155,88 129,22 8,726 0,0421 

0,06% beta-glucanos 161,37 161,33 10,750 0,9978 
1ECC: Escore de condição corporal; 2CO: Grupo controle, com escore de condição corporal 5; 3OB: 
Grupo obeso, com escore de condição corporal 8 e 9; 4LCOL: Colesterol presente nas lipoproteínas 
LDL; 5HCOL: Colesterol presente nas lipoproteínas HDL; 6TCOL:Colesterol total; 7EPM: Erro padrão da 
média. 
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Tabela 9 - Efeitos de interação de tratamento (escore de condição corporal - ECC) dentro de tempo 
(adição de beta-glucanos - Macrogard®) nas médias das concentrações de lipoproteínas séricas de 
gatos. 

ECC1 
Beta-glucanos  

EPM7 valor de p 
0,00% 0,06% 

LCOL4 (%) 

CO2 31,00 30,25 3,941 0,7984 

OB3 21.55B 27.33A 3,930 0,006 

LCOL4 (mg/dL) 

CO2 50,16 49,46 8,797 0,8855 

OB3 30,02B 46,09A 8,473 0,0023 

HCOL5 (%) 

CO2 67,87 68,62 3,756 0,7966 

OB3 74 68,00 4,252 0,0061 

TCOL6 

CO2 155,88 161,38 10,209 0,5013 

OB3 129,22 161,33 8,871 0,0012 
1ECC: Escore de condição corporal; 2CO: Grupo controle, com escore de condição corporal 5; 3OB: 
Grupo obeso, com escore de condição corporal 8 e 9; 4LCOL: Colesterol presente nas lipoproteínas 
LDL; 5HCOL: Colesterol presente nas lipoproteínas HDL; 6TCOL:Colesterol total; 7EPM: Erro padrão da 
média. 

 

 Os resultados da análise da expressão gênica estão apresentados na tabela 

10 e ilustrados na Figura 14. Os dados utilizados são referentes a taxa de expressão 

de um gene alvo comparada com um gene referência, após serem corrigidos pelos 

CT (cycle threshold) dos genes-controle endógenos e das amostras controle. Os 

valores são descritos por expressão relativa, ou seja, em relação a média dos 

resultados dos animais do grupo CO0,0%, (utilizada como referência para o cálculo 

da expressão relativa). 

 As variáveis avaliadas pela metodologia da expressão gênica (amilina, 

grelina, GLP-1 e IL-10) nos gatos OB não apresentaram variações antes e após o 

consumo da dieta contendo beta-glucanos (Tabela 10 e Figura 10). 

Tabela 10 - Expressão relativa do mRNA dos genes amilina, grelina, GLP-1 e IL-10 no sangue total de 
gatos obesos antes e após o consumo de dieta contendo 0,06% de beta-glucanos em relação à média 
dos gatos em escore de condição corporal ideal sem o consumo de beta-glucanos. 

variáveis 
tratamento 

EPM3 valor de p 
OB 0%1 OB 0,06%2 

Amilina 1,23 0,58 0,379 0,2434 

Grelina 0,64 0,38 0,219 0,4332 

GLP-1 1,98 0,27 0,612 0,0764 

IL-10 0,77 0,39 0,203 0,2214 
1OB0.0%:Grupo dos gatos obesos consumindo dieta sem a adição de beta glucanos; 2OB0,06%: 
Grupo dos gatos obesos consumindo dieta com a adição de 0,06% de beta glucanos; 3EPM: Erro 

padrão da média. 
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Figura 14 - Expressão relativa do mRNA dos genes amilina (A), GLP-1 (B), Grelina (C) e IL-10 (D) no 
sangue total de gatos obesos e em escore de condição corporal ideal em relação à média do grupo 
controle alimentado com dieta com 0,0% de beta-glucanos. 

 

 Com relação à ingestão e aproveitamento de nutrientes, não foi observada 

alteração do coeficiente de digestibilidade de nenhum nutriente com a adição dos 

beta-glucanos (Tabela 11). 

Tabela 11 - Coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes de gatos alimentos com as dietas 
controle (CO: 0,0% beta-glucanos) e experimental (BG: 0,06% beta glucanos). 

Variável 
Dietas 

EPM3 Valor de p 
CO1 BG2 

  Coeficientes de digestibilidade aparente (%)     

Matéria Seca 82,54 84,80 0,965 0,1237 

Matéria Mineral 55,66 61,62 2,174 0,0764 

Proteína Bruta 91,57 92,42 0,503 0,2515 

EEHA4 96,61 96,05 0,201 0,0741 

ENN5 77,22 80,19 1,735 0,2493 

Energia         
1CO: Dieta controle sem adição de beta glucanos; 2Beta glucanos: Dieta controle com a adição de 0,1% 

de Macrogard; 3EPM: Erro padrão da média; 4EEHA: Extrato etéreo em hidrólise ácida; 5ENN: Extrativo 

não nitrogenado. 
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7. DISCUSSÃO 

 Este estudo objetivou avaliar os efeitos da inclusão de 0,06% de beta-

glucanos na dieta de gatos naturalmente obesos sobre a resistência insulínica, 

parâmetros do metabolismo de lipídios, parâmetros de saciedade e digestibilidade. A 

escolha de animais com obesidade não induzida teve intuito de demonstrar de 

maneira fidedigna os efeitos da obesidade em gatos de tutores e, portanto, os 

resultados ora obtidos demonstram os efeitos da inclusão dos beta-glucanos sob a 

ótica de aplicação comercial. 

 Nenhum animal apresentou menor consumo em relação à quantidade de 

alimento diária proposta ao longo do experimento. A inclusão de 0,06% de beta-

glucanos na dieta resultou em diferentes quantidades de consumo do aditivo nos 

gatos do grupo CO e OB, já que as necessidades energéticas diárias para estes 

grupos são calculadas de formas diferentes. Os gatos do grupo OB apresentaram 

maior consumo de beta-glucanos por kg de peso metabólico (calculado como peso 

corporal0,4 no grupo OB e peso corporal0,67 no grupo CO). Por outro lado, o consumo 

por kg de peso corporal foi menor neste grupo. Em estudo anterior realizado com cães, 

em que se avaliou o efeito do consumo de beta-glucanos sobre variáveis de regulação 

glicêmica, as doses utilizadas foram de 10,275 mg/kg/dia e 13,875 mg/kg/dia com 

base no peso corporal (VETVICKA; OLIVEIRA, 2014), dosagem superior à utilizada 

no presente estudo (9,49 mg/kg e 6,92 mg/kg de peso corporal para o grupo CO e OB, 

respectivamente). Em um estudo que avaliou o efeito da inclusão de beta-glucanos 

sobre a digestibilidade, produtos de fermentação fecal e parâmetros imunológicos em 

cães adultos, a dose utilizada foi 0,08% de beta-glucanos (DE SOUZA THEODORO 

et al., 2019b) na dieta, que também é superior à utilizada (0,06%). A dose de inclusão 

do aditivo adotada neste estudo foi previamente utilizada em cães obesos com 

resultados positivos para modulação das concentrações circulantes de glicose, 

insulina, colesterol e triglicérides (FERREIRA, 2016), contudo, como existem 

diferenças no cálculo de necessidade energética de manutenção entre as espécies, 

também houve diferença de consumo final de beta-glucanos (cães consumiram em 

média 8,26 mg/kg comparado ao consumo médio dos gatos do presente estudo - 6,92 

mg/kg). Sendo assim, vale considerar a necessidade de maior inclusão de beta-

glucanos para gatos para se obter os resultados esperados. 

 Para isolar o efeito dos resultados observados ao consumo dos beta-glucanos 

e não a variações de gordura na composição corporal dos gatos, foram realizados 
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acompanhamentos com frequência quinzenal para verificar o peso corporal, nos quais 

era possível realizar ajustes na indicação de consumo diário do alimento. Para garantir 

que não houve diferença na composição corporal dos animais, a avaliação do deutério 

foi realizada antes e após o consumo da dieta contendo os beta-glucanos. Foi 

observado que a quantidade de gordura (em % e em Kg) dos gatos do grupo OB foi 

maior do que a dos gatos do grupo CO, como já era esperado. 

Observou-se que ambos os grupos apresentaram aumento de massa muscular 

após o consumo da dieta contendo beta-glucanos, o que pode ter ocorrido em razão 

do consumo do alimento super premium com teor de proteína elevado e de alta 

digestibilidade pelos animais, já que o aumento do consumo de proteína já foi 

relacionado com o aumento de massa muscular nesta espécie (NGUYEN et al., 2004). 

O presente estudo apresenta a limitação de não ter a composição nutricional das 

dietas consumidas pelos animais antes do seu início. Na literatura, há um estudo que 

investigou a possível melhora do desenvolvimento muscular de patos suplementados 

com beta-glucanos como promotor de crescimento (devido à melhora na imunidade) 

e os autores não encontraram melhora no desenvolvimento dos animais (GHAEDI et 

al., 2016), desta forma, é provável que o aumento de massa muscular observado no 

presente estudo não teve relação com o consumo de beta-glucanos. 

 Gatos obesos tendem a apresentar RI, e os mecanismos associados à este 

efeito envolvem a desregulação da produção de citocinas (KIL; SWANSON, 2010), 

redução de receptores de insulina (BRENNAN; HOENIG; FERGUSON, 2004) e 

redução de pós receptores envolvidos no metabolismo de glicose (KOLTERMAN et 

al., 1981), que ocorrem com o excesso de peso nos gatos. Para determinar a 

resistência insulínica nestes animais, a literatura aponta que os melhores métodos são 

a determinação da insulina e o índice HOMA (calculado a partir dos valores de 

glicemia  e insulinemia basais) (APPLETON; RAND; SUNVOLD, 2005; STRAGE et 

al., 2021). Valores de insulina basal a partir de 11,7±2,63 μU/ml e de índice HOMA a 

partir de 2,34±0,64 são indicativos de resistência insulínica em gatos (APPLETON; 

RAND; SUNVOLD, 2005). Neste estudo, observou-se que os animais do grupo OB 

apresentaram resistência insulínica quando avaliados por estes indicadores, bem 

como valores superiores de insulinemia e índice HOMA quando comparados aos 

animais do grupo CO, o que já era esperado em razão da diferença de acúmulo de 

gordura corporal. 
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 Observou-se também um aumento da glicemia nos gatos do grupo CO na 

segunda coleta, o que pode ser justificado pelo aumento do estresse, observado 

durante a execução do projeto neste grupo. Em gatos, a determinação da glicemia 

pode ser superestimada pela resposta hiperglicêmica ao estresse (APPLETON; 

RAND; SUNVOLD, 2005) e, acredita-se que este efeito ocorra pela liberação de 

epinefrina (RAND et al., 2002). Os valores de frutosamina não alteraram entre os 

grupos e nem após o consumo de beta-glucanos, o que corrobora a hipótese de que 

o aumento da glicemia fora ocasionado pelo estresse. Os valores de frutosamina 

encontrados estão dentro do intervalo de referência para a espécie, o que reforça que 

os animais não tinham DM.  

 Existem na literatura diversos estudos que associam o uso de beta-glucanos 

com a regulação do metabolismo da glicose, tanto em glicemia como em insulinemia, 

porém, o mecanismo exato pelo qual este efeito ocorre não é completamente 

elucidado. Apesar disso, já são propostos alguns deles, como o aumento da 

viscosidade do conteúdo do trato gastrointestinal (BAI et al., 2019a), a redução da 

permeabilidade intestinal (MACKIE et al., 2016), a redução da digestibilidade do amido 

(ZHANG; LUO; ZHANG, 2017), alteração da expressão intestinal de transportadores 

de glicose (ABBASI et al., 2016), regulação das citocinas inflamatórias (VETVICKA; 

OLIVEIRA, 2014; ZHU et al., 2020) e pela influência nos peptídeos intestinais, os quais 

afetam hormônios que possuem papel na homeostase da glicose (BALDASSANO; 

ACCARDI; VASTO, 2017). Embora muitos destes estudos tenham sido feitos com 

beta-glucanos de cereais, o uso de beta-glucanos provenientes de Saccharomyces 

cerevisiae pode apresentar efeito na regulação do metabolismo glicêmico 

(VETVICKA; OLIVEIRA, 2014; DE ARAÚJO et al., 2017), o que levanta a hipótese de 

que diferentes tipos de beta-glucanos (cereais e leveduras) devem compartilhar os 

mesmos mecanismos para estes efeitos de metabolismo da glicose.  

 Apesar das evidências do efeito da adição de beta-glucanos no controle da 

RI, não foi observado no presente estudo nenhuma diferença em T90 para a 

insulinemia e índice HOMA, ou seja, os gatos obesos permaneceram com baixa 

sensibilidade à insulina. Os estudos que evidenciaram os efeitos dos beta-glucanos 

de Saccharomyces cerevisiae frente a RI foram com espécies e/ou doses diferentes 

das utilizadas no presente estudo. Ao avaliar a inclusão de 0,06% beta-glucanos na 

alimentação de cães obesos (8mg/kg de peso corporal em média), os autores 

verificaram a redução da glicemia e da insulinemia dos animais (FERREIRA, 2016). 
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Já ao avaliarem a suplementação de aditivos contendo 68,5% e 55,5% de beta 

glucanos de Saccharomyces cerevisiae em cães hiperglicêmicos, ambos se 

mostraram eficazes nas doses de 15mg/kg e 25mg/kg de peso corporal, 

respectivamente (VETVICKA; OLIVEIRA, 2014). Por fim, outro estudo que avaliou o 

efeito da adição de beta-glucanos de Saccharomyces cerevisiae em ratos 

hiperglicêmicos, na dose de 30mg/kg, também apontou efeito de redução da glicemia 

(DE ARAÚJO et al., 2017). Sendo assim, é provável que a dosagem de 0,06% de 

beta-glucanos utilizada neste estudo não tenha sido suficiente para promover os 

efeitos esperados em gatos naturalmente obesos. 

 No presente estudo, também foi avaliada a correlação da mensuração da 

anandamida com a RI em felinos. Contudo, não houve diferença neste parâmetro ao 

compararmos os grupos OB e CO, apesar de termos constatado a ocorrência RI nos 

animais obesos pela determinação da insulinemia e do índice HOMA. Em seres 

humanos, a ingestão excessiva de alimentos e a obesidade aumentam a atividade do 

ECS, no qual estão inseridos os AEA e 2-araquidonoilglicero 2-AG. Um ECS hiperativo 

contribui para maior acúmulo de gordura visceral e obesidade, através da redução do 

gasto de energia e do aumento da ingestão de alimentos e da lipogênese.  Além disso, 

o ECS hiperativo tem efeitos deletérios diretos na sensibilidade à insulina muscular e 

hepática (GRUDEN et al., 2016). Essas relações entre a AEA e a RI vêm sendo 

estudadas principalmente em seres humanos e roedores, entretanto, não foi 

observada no presente estudo com felinos. Em seres humanos, há estudos com 

antagonistas do receptor de AES (CB1), os quais vêm sendo testado no tratamento 

de obesidade e sensibilidade insulínica com sucesso (SCHEEN et al., 2006b; 

NOGUEIRAS et al., 2009). Considerando que este foi o primeiro estudo em gatos que 

avaliou a anandamida e sua relação com a sensibilidade à insulina, sugere-se que 

outros estudos sejam feitos para o melhor entendimento dos valores de referência em 

felinos e relação deste marcador com a RI.  

 A obesidade felina também é associada também a mudanças no metabolismo 

lipídico (HOENIG et al., 2003). Conforme observado, o fato do animal estar obeso 

implicou em maior concentração de VCOL (%), VCOL(mg/dL), VT (%) e VT(mg/dL) 

em relação aos animais do grupo CO, resultado já observado na literatura (HOENIG 

et al., 2003). 

 O metabolismo dos lipídeos em gatos obesos é alterado em relação a gatos 

magros e, dentre essas alterações, o aumento de VLDL está relacionado com a 
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presença da RI (HOENIG et al., 2003), a qual também foi observada neste estudo. 

Quando as células apresentam resistência insulínica, a captação de ácidos graxos 

mediada por este hormônio tende a ser diminuída. Além disso, em pacientes com RI 

não ocorre a supressão de lipólise de triglicerídeos do tecido adiposo que é 

ocasionada pela insulina (HOENIG et al., 2003).  Isso aumenta o fluxo de ácidos 

graxos livres para o fígado, que resulta em aumento da síntese e secreção de VLDL, 

lipoproteína com alta concentração de triglicerídeos, que reflete em 

hipertrigliceridemia nestes animais (HOENIG et al., 2003). Esta informação corrobora 

os dados do presente estudo, que verificou maior concentração de triglicerídeos totais 

(TTRI) em animais do grupo OB em comparação ao grupo CO. Sendo assim, 

justificam-se os valores superiores de VLDL, TTRI e índice HOMA nos gatos obesos 

em relação aos magros. A falta de efeito da adição dos beta-glucanos nesta 

lipoproteína pode ser indicativa do baixo teor de inclusão do aditivo, uma vez que a 

suplementação com 0,1% de beta-glucanos na dieta de cães foi capaz de reduzir o 

teor de VCOL (FERREIRA et al., 2018), efeito atribuído pelos autores ao aumento da 

viscosidade no lúmen intestinal que dificulta a absorção de colesterol e inibe a 

reabsorção de sais biliares na porção distal do íleo, o que resulta no aumento da 

excreção do colesterol que compõe os sais biliares. 

 Com relação à lipoproteína LDL, foi observado que a quantidade de 

triglicérides que a compõe no grupo CO (em mg/dL e %) é maior que a do grupo OB. 

Após direcionar os triglicerídeos para o destino final (musculatura e tecido adiposo), a 

VLDL é removida da circulação pelo fígado ou é transformada pela lipoproteína lipase 

(LPL) ou lipase hepática em LDL (HOENIG et al., 2003), processo chamado de 

catabolismo de VLDL. Verificamos neste estudo que os animais obesos possuíam alta 

concentração de VLDL (tanto de colesterol como de triglicerídeos que compõe esta 

lipoproteína), porém possuíam menor concentração de triglicerídeos que compunham 

a LDL, o que pode indicar baixa conversão de VLDL em LDL pela baixa atividade da 

enzima lipoproteína lipase, resultado já observado na literatura (JORDAN et al., 2008). 

Em outro estudo que avaliou o perfil lipidêmico de gatos magros e obesos, não foi 

observada alteração da concentração de VLDL, o que foi correlacionado com o 

aumento da sua capacidade catabólica (HOENIG et al., 2003), efeito não observado 

nos animais do grupo OB. É possível que este aumento da capacidade catabólica de 

VLDL ocorra em animais com obesidade mais severa do que a avaliada pelo presente 
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estudo e, portanto, verificamos alta concentração de VLDL com baixa concentração 

de LDL.  

 Acredita-se que os beta-glucanos tenham efeito importante na redução de 

LDL através do aumento da viscosidade do bolo alimentar, que resulta no aumento da 

excreção desta lipoproteína. Como consequência deste processo, ocorre a ativação 

da enzima colesterol 7α-hidroxilase e up regulation do receptor de LDL, que resulta 

em aumento do transporte de LDL para os hepatócitos e na conversão de colesterol 

em ácidos biliares (HOENIG et al., 2003). Na coleta em T90, após o consumo de beta-

glucanos, observou-se aumento de colesterol (em % e mg/dL) na porção LDL no grupo 

OB. É provável que este efeito não esteja relacionado aos beta-glucanos, já que 

existem na literatura diversos relatos de melhora de dislipidemia com o consumo do 

aditivo (DE ARAÚJO et al., 2017; FERREIRA et al., 2018; BAI et al., 2019b) e, podem 

portanto, indicar também baixo teor de inclusão. 

 Observou-se maior porcentagem de triglicerídeos na porção de HDL no grupo 

CO, contudo a concentração (mg/dL) de triglicerídeos compondo a porção de HDL foi 

semelhante. Isso evidencia a ocorrência de hipertrigliceridemia nos gatos obesos, já 

que a HDL é a lipoproteína que possui menor concentração de triglicerídeos. 

Associado a isso, foi possível observar maior proporção de triglicerídeos sendo 

concentrada em VLDL, lipoproteína que possui alta concentração de triglicerídeos em 

sua composição, ou seja, maior porcentagem de triglicerídeos compondo esta 

lipoproteína e, consequente, menor porcentagem de triglicerídeos compondo as 

HDLs. Constatou-se na literatura que gatos obesos possuem alta concentração de 

colesterol em HDL, o que pode indicar o efeito protetor de aterosclerose na espécie 

(HOENIG et al., 2003). Contudo, este efeito não foi observado em nosso estudo, o 

que pode indicar que os animais não estavam em um grau de obesidade tão alto a 

ponto de provocar essa alteração. No estudo de Muranaka et al. (MURANAKA et al., 

2011), constatou-se menor porcentagem de HCOL em um grupo de gatos obesos, 

comparado a um grupo de gatos magros. Os autores propuseram que talvez os 

animais não estivessem com obesidade pronunciada, mas sim com sobrepeso, o que 

pode ter ocorrido de forma semelhante no presente estudo. 

 A adição de beta-glucanos na dieta dos animais, independente do ECC, 

proporcionou aumento da concentração (mg/dL) de HCOL. A média em T0 foi de 

98,09mg/dL enquanto após a suplementação, em T90, foi de 108,84mg/dL (elevou-se 

de 103,79mg/dL para 109,86 mg/dL em CO, enquanto em OB a média subiu de 
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93,02mg/dL para 107,93 mg/dL). Também foi observada redução na proporção de 

HCOL (%) com a adição dos beta-glucanos nos animais do grupo OB, porém, ao se 

considerar o aumento em quantidade (em mg/dL), este efeito em proporção (ou seja, 

em porcentagem) pode ter ocorrido pelo aumento na quantidade de colesterol em 

outras frações lipoproteicas, principalmente em LCOL, como foi observado. Em um 

estudo com seres humanos obesos suplementados com beta-glucanos de levedura 

também foi observado aumento na concentração de colesterol HDL, através de 

mecanismos ainda não elucidados (NICOLOSI et al., 1999). Contudo, algumas 

revisões sistemáticas de literatura sobre o consumo de beta-glucanos indicaram que 

não há efeito de redução de HDL (TALATI et al., 2009; ABUMWEIS; JEW; AMES, 

2010b; ZHU et al., 2015). Em estudo realizado com ratos suplementados com beta-

glucanos de Sacharomyces Cerevisae, também não foi encontrado efeito em HDL (DE 

ARAÚJO et al., 2017). Portanto, o tipo e dose de inclusão devem ser mais estudados 

para verificar o verdadeiro efeito do aditivo na concentração de HDL. É importante, 

contudo, ressaltar que o metabolismo de lipídeos em humanos e felinos é diferente e, 

portanto, mais estudos específicos com gatos devem ser realizados. Sugere-se a 

determinação das porções HDL1, 2 e 3, além das enzimas que estão envolvidas na 

conversão das lipoproteínas (como a proteína-colesteril-ester-transferase, que 

promove trocas de colesterol e triglicerídeos entre as lipoproteínas e a lecitina-

colesterol-aciltransferase, que está envolvida na esterificação de colesterol livre na 

HDL) e até mesmo as porções de lipoproteínas (como a Apo B), para melhor 

compreensão do mecanismo que envolve este aumento em HCOL em gatos após a 

suplementação de beta-glucanos. De qualquer forma, as HDLs estão envolvidas no 

transporte reverso de colesterol e, por isso, seu aumento é benéfico por estar 

associado a efeitos cardioprotetores (HOENIG et al., 2003). 

 Com relação ao TCOL, observamos que o grupo CO possuía maior 

concentração no T0 (sem o consumo de beta-glucanos). Após o consumo de beta-

glucanos, o grupo OB teve aumento do TCOL. Este aumento após o consumo da dieta 

com adição de beta-glucanos fez com que os valores de TCOL entre os dois grupos 

fossem semelhantes. O valor de colesterol médio do grupo controle é mais alto do que 

o encontrado na literatura para animais em ECC ideal (HOENIG et al., 2003; JORDAN 

et al., 2008; MURANAKA et al., 2011). Entretanto, em um estudo que determinou o 

perfil das lipoproteínas de gatos magros e obesos, a concentração de TCOL dos 

animais em ECC ideal variou de 106 à 224, e em relação aos gatos obesos, variou de 
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90 a 213 (HOENIG et al., 2003). Em nosso estudo, no T0 essa variação foi de 194 a 

124, o que está dentro da faixa encontrada no estudo anterior. Para o grupo OB, no 

presente estudo foi encontrada uma faixa entre 93 e 180, o que também está dentro 

da faixa encontrada na literatura. O aumento de TCOL observado nos animais não 

deve ser atribuído ao consumo de beta-glucanos, pois como já discutido, seu efeito é 

relacionado à redução de colesterol. Por outro lado, este aumento pode indicar uma 

possível baixa concentração do aditivo. Vale lembrar que valores elevados de 

colesterol são esperados em gatos obesos (HOENIG et al., 2003; MURANAKA et al., 

2011). Em ratos obesos alimentados com beta-glucanos proveniente de 

Sacharomyces cerevisae foi observado efeito de redução de TCOL (KUSMIATI; 

DHEWANTARA, 2016; DE ARAÚJO et al., 2017) nas doses de 30mg/kg e 10 – 

40mg/kg, respectivamente], o que corrobora a hipótese da possível baixa adição do 

aditivo no presente estudo. Estudos com diferentes doses devem ser realizados para 

verificar se a ausência de efeito é decorrente da espécie ou do baixo consumo do 

aditivo. 

 Na literatura, cita-se que o efeito de redução de colesterol proporcionado pelo 

consumo de beta-glucanos seja decorrente do aumento da excreção de ácidos 

biliares, provocado pela sua aderência à viscosidade proporcionada pelos beta-

glucanos e pela modulação da microbiota responsável pelo aumento de acetato e 

butirato (pois possuem efeito de inibição da síntese de colesterol e de redução da 

lipogênese)  (DE ARAÚJO et al., 2017; BAI et al., 2019a; JOYCE et al., 2019). 

Salienta-se que o efeito de redução de LDL e TCOL ocasionado pelo consumo de 

beta-glucanos por meio do aumento da viscosidade seja dose dependente (BAI et al., 

2019a), o que corrobora com a ausência de resultados observada no presente estudo. 

Com relação aos TTRI, já se relatou que o consumo de beta-glucanos por ratos 

obesos apresentou efeito hipotrigliceridemiante (DE ARAÚJO et al., 2017). Os 

mecanismos de ação não são completamente elucidados, mas especula-se que este 

efeito possa ser decorrente da redução na absorção de triglicerídeos no intestino 

delgado (EBIHARA; SCHNEEMAN, 1989) ou da redução da absorção de glicose, já 

que induz menor estímulo para o processo de lipogênese de novo, que é o processo 

pelo qual o excesso de carboidrato consumido é transformado em gordura (PARKS, 

2002).  Efeito este que também não foi visto no presente estudo. 

  Não foram observadas variações entre a expressão gênica relativa dos 

parâmetros amilina, grelina, GLP-1 e IL-10 dos grupos OB antes e após o consumo 
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de dieta com adição de beta-glucanos. Vale ressaltar que a expressão relativa se 

refere ao quanto os integrantes do grupo OB (antes ou após o consumo de beta-

glucanos) expressaram mais o gene em relação à média da expressão do mesmo 

gene pelo grupo CO 0,0% (escolhido como referência). No presente estudo, utilizamos 

como controle os gatos CO 0,0%, pois entendemos que este grupo se refere a animais 

saudáveis, sem alterações decorrentes da obesidade. 

 Como os resultados são relativos ao grupo controle (CO 0.0%), as variações 

entre os grupos não influenciaram de maneira importante a análise estatística dos 

resultados. Além disso, por limitações da própria metodologia, o número de animais 

utilizados como representantes de cada grupo é pequeno, já que em algumas 

amostras de sangue a expressão do gene em questão não foi detectada em 

quantidade suficiente. Sendo assim, o presente estudo apresenta as limitações 

mencionadas anteriormente para as análises de expressão gênica. 

 A amilina é um hormônio pancreático co-secretado com a insulina e está 

relacionado à resistência insulínica, amiloidose pancreática e apoptose de células 

beta (MARTIN et al., 2010; JOTHA-MATTOS et al., 2021). Além disso, a amilina está 

aumentada em gatos diabéticos (LUTZ; RAND, 1996; JOTHA-MATTOS et al., 2021).  

Em ratos obesos suplementados com 60, 120 e 240 mg/kg de peso corporal de beta-

glucanos, houve melhora na resistência insulínica. Os autores associaram tal melhora 

com o aumento da expressão de adiponectina ocasionado pela suplementação do 

aditivo. Os animais também apresentaram aumento na expressão de GLUT-4 

(transportador de glicose insulino-dependente), que pode explicar a melhora na 

sensibilidade à insulina. Outro fator para a redução da resistência insulínica seria a 

redução da expressão de RBP-4, uma adipocina associada à esta condição. 

(KANAGASABAPATHY et al., 2012). Esperava-se que com o consumo de beta-

glucanos, os gatos obesos do presente estudo apresentassem redução de amilina 

pela melhora da sensibilidade à insulina, contudo, este resultado não foi observado, 

pois não houve melhora da sensibilidade à insulina.  

 Para avaliar a saciedade, foram verificadas as expressões gênicas da grelina 

e GLP-1. Um estudo com seres humanos relacionou diretamente o efeito de 

saciedade proporcionado pelo consumo de beta-glucanos de aveia com o aumento 

da produção de grelina (VITAGLIONE et al., 2009b). Contudo, no presente estudo não 

foi observada esta alteração. Também não foi observada alteração de GLP-1 nos 

animais do grupo OB em T90 em relação à média do grupo CO 0,0% após a 
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suplementação de beta-glucanos. Este efeito foi observado previamente no estudo de 

Ferreira (FERREIRA, 2016), o qual avaliou a suplementação de 0,06% de beta-

glucanos na dieta de cães obesos. Os autores relatam que os animais apresentaram 

aumento da saciedade e que alguns deles não ingeriram voluntariamente a 

quantidade total de alimento oferecida. Este aumento de saciedade foi relacionada ao 

aumento na produção do GLP-1 ocasionada pelo consumo dos beta-glucanos, já que 

este hormônio é responsável por reduzir a fome e aumentar a saciedade (VERDICH 

et al., 2001; EDHOLM et al., 2010).  

 Para avaliar as citocinas inflamatórias foram selecionados os parâmetros IL-

6, TNFa e IL-10. Contudo, até o presente momento não puderam ser avaliadas as 

expressões de IL-6 e TNFa devido à necessidade de validação dos respectivos 

primers e tecido avaliado. Estas avaliações serão de suma importância, uma vez que 

são mediadoras chave da resposta inflamatória e, que a superprodução das mesmas 

resulta em RI (GRIMBLE, 2002). Além disso, existe evidência de que o consumo de 

beta-glucanos reduz a expressão destas citocinas, o que pode estar correlacionado à 

modulação microbiana (ZHU et al., 2020). A avaliação da modulação da microbiota 

intestinal dos gatos dos grupos OB e CO suplementados com beta-glucanos é parte 

da composição completa do presente estudo e será divulgada posteriormente como 

resultado de pesquisa vinculada a outra tese de doutorado. 

 A IL-10 é uma citocina anti-inflamatória que pode estar co-elevada em 

resposta ao aumento das citocinas pró inflamatórias (VAN DE VELDE et al., 2013). 

No presente estudo não foi observada alteração da expressão gênica desta citocina 

com a adição de beta-glucanos em relação à média do grupo controle (CO0,0%). Em 

um estudo que avaliou a regulação da inflamação em ratos obesos por meio do 

consumo de beta-glucanos (provenientes de Saccharomyces cerevisiae) foi 

observada redução de IL-6, TNFα e de IL-10. Sabe-se que altas concentrações 

circulantes de IL-10 são observados em indivíduos obesos e que uma grande quantia 

desta citocina é produzida pelo tecido adiposo (NGUYEN VAN et al., 2006; 

VANDESOMPELE et al., 2018). Esta redução de IL-10 ocasionada pelos beta-

glucanos foi vista pelos autores como demonstrativa da redução da inflamação do 

tecido adiposo, uma vez que ele é responsável pelo balanço entre citocinas pró e anti-

inflamatórias (CAO et al., 2017). Considerando as evidências na literatura para o 

controle da inflamação ocasionado pelo consumo de beta-glucanos, é de grande valia 
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que mais estudos que avaliem o consumo de doses mais elevadas em gatos sejam 

realizados. 

 Com relação à digestibilidade, optou-se por não realizar a análise com os 

mesmos gatos utilizados no experimento, principalmente pela dificuldade na obtenção 

das fezes dos animais e por se tratarem de animais de tutores (o que dificultaria a 

permanência dos mesmos nas gaiolas para a coleta total de fezes). Verificamos que 

não houve alteração no CDA de nenhum dos macronutrientes avaliados. Este efeito é 

considerado benéfico já que a redução da digestibilidade implica em menor qualidade 

do alimento. Contudo, deve-se considerar que a falta de relação com a digestibilidade 

também possa indicar baixa inclusão do nutracêutico, já que alguns estudos 

correlacionaram os seus efeitos com o aumento da viscosidade intestinal 

proporcionado pela inclusão do aditivo, o que pode prejudicar a digestibilidade dos 

nutrientes (BATTILANA et al., 2001; DE ARAÚJO et al., 2017). Na literatura, há um 

estudo no qual foi determinada a digestibilidade dos nutrientes em cães que 

receberam dieta com 0,3% de um aditivo contendo beta-glucanos de Saccharomyces 

cerevisiae; os animais apresentaram redução na digestibilidade da gordura, a qual foi 

atribuída à alta solubilidade do aditivo, que pode ter interferido na absorção do 

nutriente de maneira similar às fibras solúveis e fermentáveis (DE SOUZA 

THEODORO et al., 2019a). Outra hipótese que também deve ser considerada é que 

as partículas de beta-glucanos poderiam encapsular proteína e amido para formar 

uma matriz com a parede celular, a qual reduziria o acesso enzimático à estes 

nutrientes e levaria à redução da digestibilidade e aos efeitos metabólicos do aditivo 

(ZHANG; LUO; ZHANG, 2017). Sendo esta hipótese verdadeira, a falta de relação 

com a digestibilidade observada também estaria relacionada com a baixa inclusão dos 

beta-glucanos. É interessante que avaliações de digestibilidade sejam realizadas em 

experimentos com maior inclusão de beta-glucanos em gatos saudáveis. 
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8. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que, sob as condições de realização do presente estudo, a inclusão 

de 0,06% de beta-glucanos na dieta não foi eficaz na regulação dos parâmetros do 

metabolismo de carboidratos, lipídeos, inflamação e também não resultou em 

alterações no CDA dos nutrientes. Sugere-se que estudos que avaliem dose-resposta 

sejam realizados para a melhor recomendação de sua inclusão. 
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