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RESUMO 

 

VENDRAMINI, T.H.A. Expressão gênica da resposta imunoinflamatória e status 

imunológico de cães obesos e emagrecidos. 2019. 103 f. Tese de Doutorado (Doutorado em 

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

Paulo, 2019.  

 

A obesidade caracteriza-se pelo baixo grau de inflamação crônica que além de resultar em 

alterações metabólicas, promove importantes alterações no organismo animal. O tecido adiposo 

participa ativamente na inflamação e na imunidade e, diversas células de defesa do organismo 

podem, portanto, estar envolvidas nas diversidades presentes entre indivíduos obesos e de peso 

ideal. Estudos nesta linha têm demonstrado alterações das células imunes em humanos e ratos, 

no entanto, são escassos na literatura informações neste sentido para cães. Desta forma, o 

presente estudo avaliou o perfil de expressão gênica da resposta imunoinflamatória e a 

linfoproliferação de cães obesos e as possíveis alterações resultantes após o emagrecimento. 

Foram incluídos oito cães, fêmeas, castradas, de diferentes raças, com idade entre 1 e 8 anos, 

obesos, com escore de condição corporal (ECC) igual ou superior a 8 e composição corporal 

determinada pelo método de diluição de isótopos de deutério. Os cães obesos foram incluídos 

em um programa de perda de peso e passaram a compor um novo grupo experimental, após a 

perda de 20% do peso inicial. Um terceiro grupo experimental foi constituído por oito cães, 

fêmeas, castradas, idade entre 1 e 8 anos e ECC ideal (4 ou 5). A expressão gênica das citocinas 

imunoinflamatórias (resistina, leptina, adiponectina, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10) foi avaliada por 

qRT-PCR e, a imunidade foi avaliada através da resposta linfoproliferativa pela técnica de 

citometria de fluxo. Os dados que apresentaram distribuição normal foram avaliados por análise 

de variância pelo PROC MIXED do SAS e, quando detectadas diferenças, essas foram 

comparadas pelo teste de Tukey. Em relação aos dados relativos às expressões gênicas, foi 

adotado o procedimento PROC GLIMMIX e, utilizou-se a metodologia de modelos lineares 

generalizados, onde a distribuição Gama demonstrou ser adequada. Valores de p<0,05 foram 

considerados como significativos. O período médio de emagrecimento dos animais incluídos 

no estudo foi de 194,25 ± 28,31 dias e a taxa média de perda de peso semanal foi de 1,02 ± 

0,82%. Não foram observadas diferenças de peso entre os grupos avaliados e, ao exame de 

composição corporal, a porcentagem de massa gorda média, tanto em porcentagem (P<0,001) 

quanto em quilos (P=0,012), foi superior no grupo obeso (8,91kg; 40,88%) e, após o 

emagrecimento (3,01kg; 19,16%) essa variável não diferiu do grupo controle (4,11kg; 22,10%). 

O programa de perda de peso resultou em aumento da porcentagem de massa magra corporal 



 

 

(P=0,001) dos animais obesos (55,50% vs 77,90%), cujo aumento os tornou semelhantes ao 

grupo controle (80,84%). O grupo obeso apresentou maior expressão gênica de resistina e 

interleucina-8 em relação ao grupo emagrecido (P=0,002). Para a adiponectina, o grupo obeso 

também apresentou maior expressão gênica de mRNA quando comparado ao grupo emagrecido 

(P=0,003). A avaliação da proliferação de linfócitos apresentou diferenças entre o grupo de 

animais obesos antes e após o emagrecimento (P=0,004). O regime resultou no aumento da taxa 

de linfoproliferação (18,48%) em relação ao início do estudo, na condição obesa (10,71%). 

Estes resultados indicam que a perda de peso modula a resposta imunoinflamatória de cães 

obesos e, podem indicar benefícios importantes à saúde e longevidade dos animais. 

 

  

Palavras-chave: Caninos. Citocinas. Emagrecimento. Linfócitos. Obesidade.  



 

 

ABSTRACT 

 

VENDRAMINI, T.H.A. Gene expression of the immunoinflammatory response and 

immunological status of obese dogs and after weight loss. 2019. 103 f. Tese de Doutorado 

(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2019.  

 

Obesity is characterized by a low degree of chronic inflammation state that, along with 

metabolic modifications, promotes important changes in animal organism. Adipose tissue 

actively participates in inflammation and immunity, and several defense cells of the organism 

may therefore be involved in the diversity found between obese and ideal weight individuals. 

Studies in relation to this subject have shown immune cell changes in humans and rats, 

however, the literature is scarce in information in this regard for dogs. Thus, the present study 

evaluated the gene expression profile of immunoinflammatory response and the 

lymphoproliferation of obese dogs and the possible alterations resulting after weight loss. Eight 

dogs, females, neutred, of different breeds, aged between 1 and 8 years, obeses, with body 

condition score (BCS) equal to or greater than 8 and body composition determined by the 

deuterium isotope dilution method were included. The obese dogs were included in a weight 

loss program and began to compose a new experimental group, after losing 20% of their initial 

weight. A third experimental group consisted of eight dogs, females, neutred, aged between 1 

and 8 years and with ideal BCS (4 or 5). Gene expression of immunoinflammatory cytokines 

(resistin, leptin, adiponectin, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10) were assessed by qRT-PCR and 

immunity was assessed by lymphoproliferative response using the flow cytometry technique. 

The data that presented normal distribution was evaluated by analysis of variance by the PROC 

MIXED of the SAS and, when differences were detected, these were compared by the Tukey 

test. Regarding the gene expression data, the procedure PROC GLIMMIX was adopted and the 

methodology of generalized linear models was used, in which the Gama distribution proved to 

be adequate. Values of p<0.05 were considered significant. The mean weight loss period of the 

animals included in the study was 194.25 ± 28.31 days and the mean weekly weight loss rate 

was 1.02 ± 0.82%. No differences in weight were observed between the evaluated groups and, 

in the body composition test, the percentage of average fat mass, both in percentage (P<0.001) 

and in kilos (P=0.012), was higher for the obese group (8.91kg; 40.88%), returning to normal 

and without difference to the control group (3.01kg; 19.16%) after weight loss (4.11kg; 

22.10%). The weight loss program resulted in an increase in percentage of lean body mass 

(P=0.001) of obese animals (55.50% vs 77.90%), with no difference in relation to the control 



 

 

group (80.84%). The obese group presented greater gene expression of resistin and interleukin-

8 in relation to the weight loss group (P=0.002). In adiponectin, obese group presented higher 

mRNA gene expression when compared to the weight loss group (P=0.003). The evaluation of 

lymphocyte proliferation showed differences between the group of obese animals before and 

after weight loss (P=0.004). Weight loss resulted an increase in the lymphoproliferation rate 

(18.48%) compared to the beginning of the study, in the obese condition (10.71%). These 

results indicate that weight loss modulates the immunoinflammatory response of obese dogs 

and may indicate important benefits to health and longevity of animals. 

 

Keywords: Canines. Cytokines. Lymphocytes. Obesity. Weight loss. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a relação entre os animais de companhia e os seres humanos assume papel 

fundamental na sociedade. O aumento da ligação de afeto entre seres humanos e os cães por 

um lado atribuiu maior relevância aos cuidados com a saúde e bem-estar dos animais, por outro 

lado, provocou em muitos casos, os efeitos da “humanização” desses pets, que acabam por 

resultar nos animais, alterações existentes no homem. A obesidade torna-se assim a principal 

doença nutricional não só nos seres humanos, mas também nos animais de companhia e, por 

consequência, as diversas transformações do excesso de peso tornam-se preocupantes.  

No conceito atual, o tecido adiposo é considerado um órgão dinâmico e, o aumento dos 

depósitos corporais de gordura estão relacionados com profundas alterações de algumas 

funções fisiológicas. Mais de 100 hormônios, citocinas e outras substâncias de sinalização 

celular (chamadas de adipocinas) secretadas pelo tecido adiposo foram identificadas; e a 

participação ativa do tecido adiposo na inflamação e consequentemente na imunidade ocorre 

pelo desequilíbrio na produção e liberação destas adipocinas pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias, que por consequência, levam à proposição de que a obesidade pode ser 

considerada como um estado de inflamação crônica de baixo grau.  

O sistema imune consiste numa rede de células, tecidos e órgãos que atuam na defesa 

do organismo e, baseado principalmente no prévio status inflamatório do paciente, estudos em 

seres humanos e ratos tem demonstrado que a obesidade pode resultar em mudanças negativas 

nas funções deste sistema, contribuindo para o surgimento e/ou agravamento de doenças. Em 

cães são escassos os estudos que tenham avaliado tal relação e, desta maneira, a avaliação da 

possível conexão entre a obesidade e o sistema imunológico de cães e, as prováveis alterações 

resultantes após o emagrecimento são os objetivos deste estudo.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. OBESIDADE 

 

2.1.1. DEFINIÇÃO  

 

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 outra clássica definição, o National Institute of Health (NIH, 1985) também 

classifica a obesidade como o acúmulo excessivo de energia sob a forma de tecido adiposo, 

suficiente para contribuir como doença. Já em definição mais recente e específica aos animais 

de companhia, Laflamme (2012) classificou a obesidade como uma síndrome clínica resultante 

do excesso de gordura corporal, suficiente para comprometer a saúde e a função de diferentes 

órgãos e sistemas. Assim, é possível constatar que todas as definições apontam o aspecto 

comum da relação da obesidade com o possível comprometimento da saúde, o que enaltece a 

importância de seu estudo. 

 

2.1.2. PREVALÊNCIA  

 

A obesidade em pessoas atingiu proporções epidêmicas, com mais de 1,9 bilhão de 

adultos com excesso de peso e destes, mais de 650 milhões obesos (OMS, 2017). O aumento 

contínuo desta enfermidade em adultos é uma tendência comum, especialmente em mulheres 

de países em desenvolvimento (PUOANE et al., 2002), inclusive em países em 

desenvolvimento com subnutrição. A obesidade é uma condição complexa, com sérias 

dimensões sociais e psicológicas, afeta todas as idades e grupos socioeconômicos e, é um dos 

principais contribuintes para a carga global de doenças crônicas e incapacidade (OMS, 2017). 

Dessa forma, além do crescimento do número de pessoas acima do peso, ocorre aumento 

consequente na incidência de doenças secundárias e dos encargos econômicos associados ao 

seu tratamento (AGUILAR-VALLES et al., 2015). Dados os riscos para a saúde associados à 

obesidade, estima-se que o excesso de peso corporal seja a causa subjacente de cerca de 2,8 

milhões de mortes por ano (OMS, 2017).  

Na atualidade, a relação entre os animais de companhia e os seres humanos assume 

função fundamental na sociedade. Essa relação ganhou característica intimista e, ultrapassou a 

esfera utilitária da posse de animais para constituir relações pautadas pela afetividade. O 
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aumento da ligação de afeto entre o ser humano e o animal por um lado atribuiu maior valor 

aos cuidados com a saúde e bem-estar dos cães. Por outro lado, resultou em muitos casos nos 

efeitos da “humanização” desses pets, que acabou por espelhar nos animais, comportamentos e 

doenças existentes no homem (LAFLAMME, 2012). A obesidade torna-se assim a principal 

doença nutricional não só nos seres humanos, mas também nos animais de companhia. Segundo 

German (2006), nas últimas décadas a incidência de obesidade em animais de companhia em 

geral, tem aumentado de forma significativa, talvez até de forma mais extrema do que nos seres 

humanos e, tornou-se preocupação séria na medicina veterinária.  

Na população de cães, alguns estudos avaliaram a frequência desta afecção e, entre eles, 

destaca-se o estudo de Gossellin et al. (2007), que em abordagem geral, descreveu frequências 

que variaram entre 20-40% dos cães na população estudada. Em outro estudo que envolveu 

21.754 cães, nos Estados Unidos, observou-se que 29% dos animais estavam em sobrepeso e 

5,1% eram obesos (LUND et al., 2005). Na Austrália foi encontrada a frequência de 41% de 

animais em sobrepeso (MCGREEVY et al., 2005). Já na Europa, estes valores variaram de 24% 

(em estudos mais antigos) a 41% de obesidade nos cães avaliados em estudo mais recente 

(EDNEY & SMITH, 1986; HAND et al., 1989; CRANE, 1991; MONTOYA-ALONSO et al., 

2017). Na China, um estudo avaliou 2391 cães e destes 44% foram considerados obesos (MAO 

et al., 2013) e, um estudo recente realizado no Japão demonstrou que 39,8% dos animais 

avaliados foram considerados em sobrepeso e 15,1% obesos (USUI et al., 2016). No Brasil, 

dados preliminares de nosso grupo de pesquisa apontam frequência de 41,0% de sobrepeso e 

obesidade em cães na cidade de São Paulo - SP (PORSANI & BRUNETTO, 2018; dados não 

publicados).  

 

2.1.3. CAUSAS  

 

Ao se apurar a origem da palavra obesidade, é possível verificar que o termo vem do latim 

obesus, que por sua vez, deriva de obedere, ob (sobre) e edere (comer), ou seja, comer em 

excesso, devorar. Esta definição vai ao encontro das causas do excesso de peso. Estas são 

multifatoriais e, podem estar associadas a fatores genéticos e ambientais. No entanto, a 

obesidade está principalmente relacionada com o desequilíbrio energético (ZORAN, 2010), 

excetuando-se os casos relacionados a outras alterações, como por exemplo, doenças 

endócrinas. Ou seja, em termos gerais, para explicar a principal causa da obesidade, podemos 

nos basear nos princípios de transformação e armazenamento de energia, em que muitas calorias 

consumidas ou pouco utilizadas pelos animais, levam ao acúmulo de gordura no tecido adiposo. 
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Portanto, o que faz com que o animal apresente excesso de peso corporal é o longo período em 

situação de balanço energético positivo (OSTO & LUTZ, 2015). 

 

2.1.4. DIAGNÓSTICO  

 

O diagnóstico da obesidade baseado apenas no peso corporal do animal é muito incerto, 

principalmente se avaliarmos as diferentes raças de cães e cruzamentos existentes e, a 

determinação do peso ideal nestas diversas variáveis. Na rotina clínica de avaliação, técnicas 

mais simples e de menor custo são utilizadas e, podem fornecer medidas mais subjetivas da 

composição corporal. A morfometria é uma delas e, baseia-se na medição de uma série de 

pontos no corpo do animal, como dobras cutâneas e em avaliações dimensionais [em que várias 

medidas de estatura são combinadas com o peso (GERMAN, 2006)]; é um procedimento não 

invasivo e mais utilizado em humanos para caracterizar grupos e populações. Apesar das 

medidas morfométricas em humanos já serem utilizadas rotineiramente (PETROSKI, 1995), 

em cães a grande diversidade de porte e raças não caracteriza esta metodologia como de boa 

precisão. 

 A avaliação do escore de condição corporal (ECC) é uma técnica que fornece uma boa 

relação com a composição corporal e por consequência, com a obesidade ou excesso de peso, 

por meio de um sistema de pontuação. Trata-se de uma técnica subjetiva, mas de boa precisão, 

baixo custo e prática. Vários sistemas foram sugeridos, sendo a escala de 9 (nove) pontos, a 

mais aceita. O sistema é visual e tátil e, tem por objetivo buscar características que se 

correlacionam (gordura subcutânea, gordura abdominal e musculatura superficial), por meio de 

avaliação da caixa torácica, processos espinhosos dorsais e cintura (LAFLAMME, 1997a).  

Para validar e comprovar a boa precisão da utilização de ECC, German (2006) constatou 

boa correlação entre o escore de condição corporal e a composição corporal dos animais, 

também avaliados por técnicas de maior precisão, consideradas padrão-ouro. Outras 

metodologias de pesquisa em potencial para avaliação da composição corporal incluem análise 

química, densitometria, utilização de isótopos estáveis, ultrassonografia, condutância elétrica e 

técnicas de imagens avançadas [como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética 

(GERMAN, 2006)].  

A definição exata da obesidade envolve a determinação da composição corporal do 

animal. O conceito mais importante é a relação entre a composição de massa gorda (tecido 

adiposo) e massa corporal magra (BURKHOLDER, 2001). Desta forma, a metodologia de 

diluição de isótopos de deutério é uma técnica considerada padrão-ouro em medicina e 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299915002526
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299915002526
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medicina veterinária porque permite a determinação precisa do volume de água corporal e, 

como a água mantém uma relação relativamente estável com a massa magra, seu cálculo é 

preciso e por consequência, pode-se determinar o conteúdo de massa gorda do indivíduo 

(FERRIER et al., 2002). 

 

2.1.5. CONSEQUÊNCIAS 

 

Os efeitos deletérios do excesso de peso na saúde de cães e gatos são bastante citados na 

literatura e, incluem desde redução da longevidade (KEALY et al., 2002) como alterações 

ortopédicas (BROWN et al., 1996; KEALY et al., 1997; KEALY et al., 2000), cardiovasculares 

(EDNEY & SMITH, 1986; ROCHA et al., 2007; PEREIRA-NETO et al., 2010; PEREIRA-

NETO et al., 2014; PIANTEDOSI et al., 2016; TROPF et al., 2017), respiratórias 

(HENDRICKS, 1992; GERMAN, 2006; BACH et al., 2007; DEVITO et al., 2015; PEREIRA-

NETO et al., 2018) e desordens metabólicas, como resistência insulínica (BRUNETTO et al., 

2011b) e hiperlipidemia (CHIKAMUNE et al., 1995; JEUSETTE et al., 2005; BRUNETTO et 

al., 2011a). 

Descobertas sobre as propriedades metabólicas do tecido adiposo e sobre sua capacidade 

em produzir hormônios atuantes em processos fisiológicos e fisiopatológicos, modificaram os 

conceitos sobre a biologia do adipócito (KERSHAW & FLIER, 2004; TRAYHURN & WOOD, 

2005; FONSECA-ALANIZ et al., 2006; BALISTRERI et al., 2010). O aumento dos depósitos 

corporais de gordura foi relacionado com profundas alterações de metabolismo, que refletem 

nas funções fisiológicas (GAYET et al., 2004; TRAYHURN, 2005; GERMAN et al., 2010; 

BRUNETTO et al., 2011b). Alterações estas que são base para o aumento do risco de doenças 

e redução da expectativa de vida, em cães, gatos e seres humanos.  

Essas alterações são relativas à produção e a liberação de uma variedade de fatores pró-

inflamatórios e anti-inflamatórios, que são associados à presença de inflamação crônica de 

baixo grau, caracterizada por desregulação de uma rede de vias de sinalização inflamatória, 

produção anormal de citocinas (adipocinas) e aumento das concentrações de proteínas de fase 

aguda circulantes (MAURY & BRICHARD, 2010).  

 

2.1.6. ADIPOCINAS  
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Das adipocinas conhecidas, a mais estudada é a leptina, mas outras, tais como 

adiponectina, resistina, interleucinas (IL), fator de necrose tumoral (TNF-α) e, interferon gama 

também são citadas (TILG & MOSCHEN, 2006; ZORAN, 2010). 

Embora a leptina seja secretada por adipócitos, o aumento da secreção é baseado no fluxo 

de energia dentro destas células e, as concentrações circulantes de leptina correlacionam-se com 

a massa de gordura (ISHIOKA et al., 2002; DIEZ et al., 2004; GAYET et al., 2007). Em seres 

humanos, o receptor de leptina é amplamente expresso em células hematopoiéticas e imunes 

(SANCHEZ-MARGALET et al., 2003; ZHAO et al., 2003). 

As concentrações de leptina estão aumentadas nos animais obesos e, ao contrário do que 

ocorre com esta adipocina, a obesidade resulta na diminuição dos teores de adiponectina 

circulantes. Em um estudo com cães obesos e magros, leptina, triglicérides e colesterol 

apresentaram correlação positiva com o ECC, enquanto correlação negativa foi observada para 

adiponectina e serotonina (PARK et al., 2014). Em outro recente estudo, Piantedosi et al. (2016) 

observaram alterações similares, onde os cães obesos apresentaram maiores concentrações de 

leptina sérica e, menor concentração de adiponectina do que os cães em peso normal, 

informações consistentes com os trabalhos anteriores (JEUSETTE et al., 2005; ISHIOKA et 

al., 2007). 

Em gatos adultos, Coradini et al. (2013) compararam as concentrações de leptina e 

adiponectina séricas em jejum e pós-prandial, antes e após 8 semanas de alimentação ad libitum 

para promover o ganho de peso. Os autores ainda avaliaram diferentes tipos de dieta e 

observaram que apesar do curto período de tempo, o ganho de peso e maior acúmulo de tecido 

adiposo apresentaram efeito positivo nas concentrações de leptina. Hoenig et al. (2007) 

avaliaram 12 gatos magros e 16 obesos e, verificaram que a adiponectina apresentou correlação 

negativa com a massa gorda corporal e, a leptina, correlação positiva. 

Outros marcadores inflamatórios da obesidade nos animais de companhia e sua relação 

com a perda de peso foram menos estudados. Todavia, sabe-se que o tecido adiposo sintetiza e 

libera outros fatores pró-inflamatórios tais como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 

interleucina-6 (IL-6), interleucina-8 (IL-8), interleucina-1 (IL-1), proteína C reativa e proteína 

quimiotática de monócitos-1 (MCP-1) (DAS et al., 2003; KHAODHIAR et al., 2004; 

CHRISTIANSEN et al., 2005, FRANK et al., 2015). 

Todos estes mediadores são considerados marcadores inespecíficos da inflamação crônica 

(MRAZ & HALUZIK, 2014) e, esta inflamação de baixo grau constante tem sido teorizada 

como um elo para possíveis alterações das funções imune em longo prazo em humanos 

(VIEIRA-POTTER, 2014), porém as informações são bastante limitadas para cães e gatos. 
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Baixas concentrações de TNF-α são primordiais para a defesa do hospedeiro por 

limitarem a propagação de microrganismos patogênicos para a corrente sanguínea, 

desencadeando a adesão neutrofílica, ativação de citocinas e do sistema complemento. Porém, 

com a sua hiper-estimulação, o quadro inflamatório evolui. O TNF-α assume assim atividade 

deletéria ao organismo, o qual desregula o sistema imune e promove a ativação de várias outras 

citocinas, bem como do sistema oxidativo celular (AZEVEDO, 2007; CIANCIARULLO et al., 

2008). 

A IL-6 é uma citocina com extensa gama de atividades biológicas, pois ajuda a controlar 

a indução da resposta de fase aguda e também é um mediador para a troca de classe de 

imunoglobulinas. Também é capaz de influenciar em várias respostas inflamatórias que 

possuem importância na patogenia de diversas alterações e infecção bacteriana, sendo assim 

considerada a principal reguladora da resposta de proteínas de fase aguda (VAN SNICK, 1990; 

VAN DER POLL & VAN DEVENTER, 1999). Em cães obesos, poucos estudos quantificaram 

as concentrações circulantes desta adipocitocina, porém, na maioria deles foi observada 

correlação positiva entre aumento de gordura corporal e aumento de IL-6 circulante (GERMAN 

et al., 2009, BRUNETTO, 2010; FRANK et al., 2015). 

A IL-8 é uma potente substância atrativa para neutrófilos. Sua ação é mediada por 

receptores CXCR1 e CXCR2 acoplados a proteína G (GPCRs), que têm alta afinidade por 

quimiocinas glutamina-leucina-arginina positivas (MUKAIDA, 2003, KIM et al., 2011). A IL-

8 tem sido detectada em vários tecidos humanos acometidos por condições inflamatórias 

crônicas associadas com severa infiltração neutrofílica (GIUSTIZIERI et al., 2001; 

WOODMAN et al., 2006). Em equinos, desafios antigênicos levaram ao aumento da expressão 

de IL-8 e seu respectivo mRNA nos pulmões de animais acometidos por doença pulmonar 

crônica e obstrução recorrente de vias aéreas, condições também associadas a importantes 

alterações imunes (FRANCHINI et al., 2000, AINSWORTH et al., 2006). Ainda em 

monogástricos, a IL-8 também tem sido implicada na patogênese da endotoxemia equina. 

Endotoxinas foram capazes de aumentar a expressão de IL-8 nos neutrófilos in vitro (NEUDER 

et al., 2009) e no sangue de cavalos, quando injetadas sistemicamente (NIETO et al., 2009). 

Dessa forma, a IL-8 é uma citocina chave no processo inflamatório crônico, associada às 

alterações imunoinflamatórias. Estudos atuais encontraram concentrações decrescentes de IL-

8 e outras IL com a perda de peso em cães (BASTIEN et al., 2015; VITGER et al., 2017). 

A interleucina-10 (IL-10) é uma citocina anti-inflamatória importante na fisiopatologia 

da inflamação, que tenta contrabalançar as ações dos mediadores pró-inflamatórios, tanto 

através da redução da síntese e da liberação desses mediadores, quanto antagonizar seus efeitos. 
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Por outro lado, a produção e liberação excessiva de mediadores anti-inflamatórios são 

prejudiciais à resposta do organismo contra o agente invasor, pois inibe a liberação dos 

mediadores fundamentais para o recrutamento e ativação das células da resposta inflamatória e 

imunes (DINARELLO, 1997; BENJAMIM, 2001; VAN DER POLL, 2001). 

Nos últimos anos, uma nova adipocina foi identificada e tem sido chamada de resistina 

(com referência para “resistência à insulina”); detectada pela primeira vez em camundongos e 

posteriormente em humanos, essa adipocina foi muito pouco explorada em cães. Todavia, 

pesquisadores acreditam que ela possa explicar como a obesidade predispõe à resistência 

insulínica (STEPPAN et al., 2001). 

Com a perda de peso, alguns autores demonstraram que as alterações no perfil de secreção 

destas citocinas tendem a ser corrigidas (HU et al., 1996; MOULIN et al., 2009; BRUNETTO, 

2010). Em outro atual estudo sobre o impacto da perda de peso em citocinas circulantes em 

cães da raça Beagle, Bastien et al. (2015) observaram que citocinas pró-inflamatórias 

diminuíram ao longo do programa de perda de peso, sendo estas relacionadas à inflamação de 

baixo grau induzida pela obesidade e à co-morbidades associadas a este estado.  

Assim, como o tecido adiposo está de maneira ativa envolvido na síntese de várias 

moléculas de sinalização e hormônios relacionados ao equilíbrio energético, alguns recentes 

estudos em cães se concentraram na avaliação do perfil de expressão gênica e, baseiam-se na 

compreensão das alterações metabólicas que ocorrem neste tecido durante o ganho ou perda de 

peso (GRANT et al., 2011; GODOY & SWANSON, 2013; SÖDER et al., 2017).  

Grant et al. (2011) foram alguns dos pesquisadores que investigaram as mudanças 

fisiológicas e da expressão gênica durante os estágios iniciais do ganho de peso e na obesidade 

em cães. Nesse estudo, Beagles fêmeas castradas foram alimentadas ad libitum ou com 

quantidade calculada para manutenção por um período de 24 semanas. Como esperado, a 

alimentação ad libitum levou ao aumento de peso corporal, massa gorda e tamanho de 

adipócitos. O início da obesidade também levou à expressão alterada de genes no tecido 

adiposo, sendo que vários genes relacionados ao estresse oxidativo estavam aumentados com o 

ganho de peso corporal. 

Gayet et al. (2007) também avaliaram os efeitos da obesidade canina e resistência à 

insulina na expressão de genes implicados no metabolismo de glicose e lipídios no músculo 

esquelético e no tecido adiposo. A obesidade aumentou as concentrações plasmáticas de 

triglicerídeos e leptina, mas diminuiu as concentrações plasmáticas de adiponectina. Os 

pesquisadores formularam a hipótese de que a adiponectina plasmática reduzida se deve a 

supressão de genes específicos. 
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Um resumo de todos os trabalhos que avaliaram a concentração circulante ou expressão 

gênica de adipocinas em cães obesos e após a perda de peso está apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Resumo dos principais estudos que avaliaram adipocinas em cães obesos e após a perda de peso. 

Ano Autor  
Número de 

animais 

Origem 

dos 

animais 

Avaliou por 

expressão 

gênica 

Tipo de 

obesidade 
Principais resultados 

2002 ISHIOKA et al. 59 Tutores Não Adquirida 
Cães obesos apresentaram maiores concentrações de 

leptina plasmática do que os cães com ECC ideal 

2002 SAGAWA et al. 
20 

(beagles) 
Canil Não  Induzida 

Relação positiva entre a concentração plasmática de 

leptina e o conteúdo de gordura corporal em cães 

2004 DIEZ et al. 
8  

(beagles) 
Canil Não Induzida 

Concentrações circulantes de leptina correlacionam-se 

com a massa de gordura corporal 

2004 GAYET et al. 24 Canil Não Induzida 

Concentrações plasmáticas do fator de crescimento 

semelhante à insulina 1, TNF-α e ácidos graxos não 

esterificados aumentaram progressivamente durante o 

período de superalimentação 

2005 JEUSSETE et al. 
24 

(beagles) 
Canil Não Induzida 

Cães obesos demonstraram diminuição na grelina 

plasmática e aumento nas concentrações de leptina e 

insulina quando comparados com os cães controle. 

Durante a perda de peso, observou-se aumento na 

concentração de grelina e redução na leptina e insulina 

plasmática 

2007 GAYET et al. 
13 

(beagles) 
Canil Sim Induzida 

A expressão e concentração plasmática de leptina foi 

aumentada, enquanto a concentração plasmática e 

expressão de adiponectina reduziram com o ganho de peso 

2007 ISHIOKA et al. 166 Tutores Não Adquirida 
A concentração de leptina plasmática foi maior nos cães 

com ECC mais elevado 

2009 GERMAN et al.  26 Tutores Não Adquirida 

Perda de peso levou a decréscimos nas concentrações 

plasmáticas de TNF-alfa, haptoglobina e proteína C-

reativa 
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2010 BRUNETTO 20 Tutores Não Adquirida 

Cães obesos apresentaram maiores concentrações séricas 

circulantes de leptina, TNF α e IL-6 e esses valores 

reduziram após a perda de peso 

2011 GRANT et al. 
9 

(beagles) 
Canil Sim Induzida 

Alimentação ad libitum aumentou o peso corporal, massa 

gorda, tamanho dos adipócitos e leptina 

2012 
TVARIJONAVICIUTE et 

al. 

6 

(beagles) 
Canil Não Adquirida 

Concentrações de adiponectina aumentaram após o 

período de perda de peso 

2013 VAN DE VELDE et al. 
8  

(beagles) 
Canil Não Induzida 

O ganho de peso em cães não alterou as concentrações de 

TNF-α e IL-6 

2014 PARK et al. 100 Tutores Não Adquirida 

Leptina, triglicérides e níveis de colesterol foram maiores 

no grupo obeso. Níveis de adiponectina foram maiores no 

grupo magro comparado ao grupo obeso 

2015 BASTIEN et al. 
18 

(beagles) 
Canil Não Induzida 

Citocinas diminuíram ao longo do programa de perda de 

peso e foram correlacionadas com a porcentagem de 

gordura (MCP-1, IL-7,  IL- 2 e  IL-18) 

2015 FRANK et al. 
92 

(labradores) 
Tutores Não  Adquirida 

Concentrações plasmáticas de IL-6 e MCP-1 em jejum 

estão associadas ao aumento do ECC 

2016 PIANTEDOSI et al. 40 Tutores Não Adquirida 

Cães obesos apresentaram leptina sérica mais alta, mas 

menores concentrações de adiponectina em comparação a 

cães com peso normal 

2017 VITGER et al. 16  Tutores Não Adquirida 

Diminuição da leptina em ambos os grupos (com 6 e 12 

semanas de emagrecimento). IL-8 e MCP-1 diminuíram 

em 6 semanas e IL-8 e colesterol em 12 

2019 

(submetido) 
JEREMIAS et al. 20 Tutores Não Adquirida 

Concentrações séricas de triglicerídeos, IL-2, IL-6, TNF-

α, insulina, leptina e IGF-1 diminuíram após a perda de 

peso 
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2.1.7. CONTROLE E TRATAMENTO  

 

O balanço energético positivo é, portanto, o principal determinante da obesidade e suas 

consequências. Desta maneira, a perda de peso promovida pelo estabelecimento do balanço 

energético negativo é o primeiro passo para o controle e tratamento da obesidade. O balanço 

energético negativo é baseado na redução das calorias consumidas pelos animais, associada ou 

não ao aumento do gasto energético. Desta forma, para obtenção da energia necessária, o animal 

mobiliza seus estoques orgânicos de gordura com a mínima perda de tecido muscular (NRC, 

2006). A redução das calorias consumidas pelos animais é o principal objetivo de um programa 

de perda de peso e, este é realizado por meio de diversas etapas (Figura 1). 

 

Figura 1- Etapas envolvidas na instituição de um programa de perda de peso para cães. 

  

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 

 

1ª Etapa - Avaliar o escore de condição 
corporal do animal

2ª Etapa - Calcular o peso meta (PM) a partir do 
ECC do animal

3ª Etapa - Calcular a necessidade energética para  
perda de peso (NEPP) 

4ª Etapa - Calcular a quantidade de alimento 
diária do animal

5ª Etapa - Estabelecer a taxa de perda de peso 
semanal (TPPS)

ECC 7, o peso meta será o peso atual multiplicado pela constante 0,85  

 
ECC 8 ou 9, o peso meta será o peso atual multiplicado pela constante 0,80  

 

NEPP = 70 x PM0,75 = Kcal/dia 

 

 

Quantidade diária(g) = NEPP / Energia 

metabolizável do alimento (Kcal/g) 

 

 

TPPS mín (g) = Peso atual (kg) x 10 

TPPS máx (g)= Peso atual (kg) x 20  
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Inicialmente é necessária a avaliação do excesso de peso do animal realizada através da 

avaliação do ECC. Na sequência, calcula-se o peso meta (PM) do animal. Assim, cães com 

ECC 7, o PM será o peso atual multiplicado pela constante 0,85; já para cães com ECC 8 ou 9, 

o PM será o peso atual multiplicado pela constante 0,8 (CARCIOFI et al., 2005; BRUNETTO 

et al., 2011b; PEREIRA-NETO et al., 2018). 

O programa prossegue com o cálculo da necessidade energética para perda de peso 

(NEPP), através da equação:  

 

NEPP = 70 x PM0,75 = Kcal /dia 

 

Com a necessidade energética do animal em mãos, é calculada a quantidade de alimento 

diário que será fornecido, pela equação: 

 

Quantidade diária(g) = NEPP/Energia metabolizável do alimento (Kcal/g) 

 

Nesta etapa, a escolha do alimento correto é fundamental para o sucesso do programa de 

perda de peso, pois as dietas destinadas ao emagrecimento devem apresentar características 

próprias. Dentre elas, a principal é a baixa densidade energética, com manutenção do consumo 

dos nutrientes não energéticos para assim propiciar o balanço energético negativo (FEDIAF, 

2018). Outra característica importante é o teor mais elevado de proteína, característica de 

extrema importância nesse tipo de alimentos para a manutenção da massa magra corporal, com 

o intuito de minimizar a perda de massa muscular durante o regime (NRC, 2006). Além disso, 

a maior inclusão de fibra dietética também é desejável. As fibras resultam na redução da 

densidade energética do alimento, auxiliam no controle da glicemia e lipidemia, retardam a 

absorção dos nutrientes e assim, auxiliam na sensação de saciedade durante o regime (NRC, 

2006). 

O emprego de amido de assimilação lenta também é desejável (sorgo, cevada, lentilha e 

ervilha). Segundo Carciofi et al. (2008), os alimentos à base de lentilha, ervilha e sorgo 

proporcionaram a manutenção de maiores concentrações glicêmicas por mais tempo e, 

minimizaram a onda pós-prandial imediata produzida por alimentos formulados com amido de 

rápida digestão. Como a glicemia e a insulinemia estão diretamente relacionadas à saciedade, 
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estes amidos de digestão lenta são recomendados nos casos de obesidade, colaborando para a 

minimização da fome dos animais em regime de restrição alimentar. 

Além dos cuidados anteriores, é de extrema importância também se estabelecer a taxa de 

perda de peso semanal (TPPS), com o propósito de se evitar a perda excessiva e, inclusive a 

possível perda de massa muscular relacionada ao excesso de peso perdido, ou o oposto, 

insuficiente perda de peso que não garanta a efetividade do programa. O cálculo da TPPS 

mínima (TPPS mín) e a TPPS máxima (TPPS máx) é realizado através das equações: 

 

TPPS mín (g) = Peso atual (kg) x 10  

TPPS máx (g)= Peso atual (kg) x 20  

 

Assim, com a quantidade diária de alimento que deve ser fornecida, o peso meta e a taxa 

de perda de peso semanal estabelecidos, o programa de perda de peso está estabelecido. Os 

animais devem ser reavaliados a cada 15 dias, para que ajustes sejam realizados de acordo com 

a resposta individual de cada animal. Se todas as etapas forem efetuadas de maneira adequada, 

sem alterações por parte dos tutores, o programa tem grandes chances de atingir a meta 

esperada. Além de todas as etapas, a prática de atividade física deve ser estimulada como 

estratégia para aumentar o gasto energético e auxiliar na manutenção da massa magra durante 

o regime (CARCIOFI et al.; 2005). 

 

2.2. SISTEMA IMUNOLÓGICO 

 

2.2.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO 

 

Cães e gatos estão expostos a uma série de microrganismos, incluindo vírus, bactérias e 

fungos. Caracterizado como um sistema de proteção do indivíduo, o sistema imunológico 

protege o hospedeiro da entrada de organismos infecciosos e no caso de haver acesso, restringe 

a invasão, erradica os microrganismos invasores e, assim, evita o desenvolvimento de infecção 

(SAMARTÍN & CHANDRA, 2001). Esse sistema é composto por um conjunto de estruturas e 

processos biológicos formados por uma rede de células, tecidos e órgãos especializados 

(TIZARD, 2013) que por meio de diferentes mecanismos celulares e moleculares são projetados 

para detectar e destruir partículas estranhas e seus produtos (JANEWAY, 1999). Desta maneira, 

com a finalidade de manter a homeostase do organismo, através do combate às agressões em 

geral, as células e moléculas responsáveis pela imunidade formam o sistema imunológico e, a 
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sua resposta coletiva e coordenada formam a resposta imunológica (UTHAISANGSOOK et al., 

2002). 

O sistema imunológico pode ser dividido em imunidade inata e imunidade adaptativa. A 

imunidade inata (natural ou antígeno não específica) atua em conjunto com a imunidade 

adaptativa e caracteriza-se pela rápida resposta à agressão, independente de estímulo prévio, já 

existente antes do estabelecimento de uma infecção (SIGAL & RON, 1994). Esta imunidade 

consiste de barreiras físicas (pele, mucosas, glândulas e secreções) e fatores solúveis, como o 

sistema complemento e diversos componentes celulares, incluindo granulócitos (basófilos, 

eosinófilos e neutrófilos), mastócitos, macrófagos, células dendríticas e células natural killer 

(NK) (DRANOFF, 2004). 

Os constituintes da imunidade inata estão situados em locais estratégicos de constante 

contato com agentes provenientes do meio externo. A imunidade inata promove assim a linha 

de defesa inicial contra fatores indesejáveis e em muitos casos, consegue reduzi-los ou eliminá-

los. Esta imunidade estimula e influencia também as respostas imunes adaptativas (ABBAS & 

LICHTMAN, 2005). A imunidade adaptativa é induzida pela memória celular como resultado 

da exposição de microrganismos invasores ou determinantes antigênicos. Trata-se de uma 

resposta muito eficaz na prevenção da propagação da infecção, que elimina os organismos 

invasores (SAMARTÍN & CHANDRA, 2001). Esta inclui os elementos da imunidade inata: 

anticorpos, linfócitos B, responsáveis pela produção dos anticorpos e, os linfócitos T (CD4+ e 

CD8+) que medeiam a imunidade celular. Desta maneira, diversas são as células existentes e 

envolvidas no sistema imunológico, bem como suas diferentes funções e características 

(QUIXABEIRA & SADDI, 2008). A resposta imune adaptativa é desenvolvida de forma mais 

lenta, mas manifesta-se como aumento da especificidade antigênica e memória. As células T 

natural killer e as células T γδ são linfócitos citotóxicos que se encaixam na interface da 

imunidade inata e adaptativa (DRANOFF, 2004). 

As citocinas são hormônios proteicos tipicamente conhecidos como mediadores e 

reguladores de respostas imunes e inflamatórias, estas podem ser reconhecidas por neurônios e 

utilizadas para desencadear diversas reações celulares que influenciam na atividade, 

proliferação e sobrevida das células imunológicas. Dentre todas as adipocinas relacionadas com 

processos inflamatórios, sem dúvida, a IL-6, IL-8, o TNF-α, a leptina (pró-inflamatórias) e a 

interleucina (IL-10) e adiponectina (anti-inflamatória) vêm recebendo atenção especial dos 

pesquisadores. Porém, podem ser citadas ainda as citocinas pró-inflamatórias interleucina-1 

(IL-1), interleucina-2 (IL-2), interleucina-7 (IL-7), e anti-inflamatórias: interleucina-4 (IL-4), e 

interleucina-13 (IL-13) (OLIVEIRA, 2011). 
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2.2.2. CONSEQUÊNCIAS DA OBESIDADE NO SISTEMA IMUNOLÓGICO 

 

Como mencionado, os adipócitos são agora reconhecidos como integrantes de um tecido 

endócrino ativo, uma vez que produzem numerosos hormônios, citocinas, substâncias 

vasoativas e outros peptídeos denominados adipocinas ou adipocitocinas, que se comunicam 

com o cérebro, leucócitos, células locais e tecidos periféricos (TRAYHURN, 2005; GERMAN 

et al., 2010). Estas adipocinas fornecem uma ligação importante entre a obesidade e vários 

distúrbios imunológicos (MATARESE & LA CAVA, 2004; WELLEN & HOTAMISLIGIL, 

2005). 

A inflamação crônica de baixo grau é co-responsável por esses distúrbios 

(HOTAMISLIGIL, 2006), e segundo Milner e Beck (2012) os processos imunológicos 

envolvidos na defesa do organismo são afetados pelo estado nutricional. Estudos clínicos e 

epidemiológicos têm demonstrado que tanto a incidência quanto a gravidade de várias doenças 

infecciosas são mais prevalentes em seres humanos obesos quando comparadas com pessoas 

em peso ideal e, de acordo os mesmos autores (MILNER & BECK, 2012), foi observada 

resposta imune linfocitária prejudicada de humanos obesos, o que os predispôs a infecções, 

redução da resposta vacinal e má cicatrização de feridas. 

Modelos animais que mimetizam uma resposta imune alterada na obesidade são limitados 

a roedores, nos quais a obesidade é alcançada geneticamente ou induzida em curto prazo por 

dieta, ambos resultando em obesidade rápida e mórbida. Os cães são cada vez mais aplicados 

para elucidar o aparecimento de distúrbios metabólicos, pois apresentam forte homologia 

genética e assemelham-se à variação da obesidade (leve sobrepeso à obesidade mórbida), 

potencialmente um bom modelo animal para a obesidade humana (BERGMAN et al., 2006). 

Estudos demonstraram que a leptina está relacionada ao desenvolvimento de linfócitos T 

no timo, na homeostase e função de células T e outras respostas imunológicas pró-inflamatórias 

(FAGGIONI et al., 2001; SANCHEZ-MARGALET et al., 2003; MATARESE & LA CAVA, 

2004). A leptina ativa neutrófilos polimorfonucleares, exerce atividades proliferativas e anti-

apoptótica dos linfócitos T, afeta a produção de citocinas, regula a ativação de macrófagos e, 

contribui para a cicatrização de feridas (OZATA et al., 1999), enquanto a adiponectina é um 

potente imunossupressor (YOKOTA et al., 2003).  

Os efeitos anti-inflamatórios da adiponectina parecem ser devido à capacidade desta em 

suprir a produção de TNF-α por macrófagos, pois quando cultivados com adiponectina, 

inibiram sua atividade fagocitária (OUCHI et al., 2000; YOKOTA et al., 2000). Wolf et al. 
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(2004) observaram também que a presença de adiponectina em ensaios de proliferação de 

células T resultou na diminuição da capacidade para induzir resposta halogênica. Neste estudo, 

a adiponectina também induziu a produção de citocinas anti-inflamatórias tais como IL-10 e o 

antagonista do receptor de IL-1 (IL-1RA) por monócitos humanos, macrófagos e células 

dendríticas e suprimiu a liberação de interferon gama (responsável por ativar macrófagos, 

potencializar outros interferons e modular a atividade dos linfócitos B). A IL-1RA desempenha 

papel importante na resolução natural da inflamação, pois neutraliza a IL-1, que é uma 

interleucina pró-inflamatória. 

Outra função imunitária adaptativa relacionada à obesidade que é mediada pela 

adiponectina é a inibição da linfopoiese das células B (YOKOTA et al., 2000), a adiponectina 

também promove a remoção de células apoptóticas e melhora a inflamação sistêmica e as 

características de autoimunidade (linfoproliferação) em camundongos (TAKEMURA et al. 

2007). Desta maneira, a adiponectina é provavelmente um importante agente que afeta a função 

imune, baseado principalmente no seu possível efeito anti-inflamatório (ZORAN, 2010). 

A função de impacto sobre as células imune é talvez a chave para a compreensão do 

possível estado imunodeficiente associado à obesidade. Como visto em humanos obesos, 

evidências destacam a importância do estágio pró-inflamatório e, por consequência, as 

alterações da secreção de imunomoduladores, incluindo leptina, adiponectina e as citocinas pró-

inflamatórias: TNF-α, IL-6 e IL-1, para com a defesa do organismo (FANTUZZI, 2005; 

KOERNER, 2005; TILG & MOSCHEN, 2006).  

As pesquisas relacionadas à obesidade e imunidade em humanos são temas bastante 

atuais. Em pessoas obesas, menor resposta de anticorpos do que em indivíduos magros foi 

observada após vacinação contra a hepatite B (MATARESE & LA CAVA, 2004) e, outro 

estudo identificou que indivíduos obesos apresentaram propensão à redução da resposta 

imunológica frente à administração de vacina, quando comparado a indivíduos em condição 

corporal adequada (PAINTER et al., 2015). A baixa resposta imune protetora expõe esses 

indivíduos ao maior risco de infecções e complicações. Estes dados indicam que as vacinas 

podem não fornecer adequada proteção em indivíduos obesos.  

Outros estudos nesta linha em humanos obesos demonstraram alterações das células 

imunes em comparação com pessoas em peso ideal. Dentre eles, Nieman et al. (1999) 

demonstraram discrepâncias consideráveis no número de leucócitos, atividade fagocítica e 

burst oxidativo dos monócitos entre os indivíduos magros e obesos, além da proliferação de 

linfócitos diminuída quando submetidos à estimulação policlonal, informação desconhecida até 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linf%C3%B3citos_B
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interleucina
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o momento em cães. Além disso, a cicatrização de feridas mostrou-se comprometida após 

procedimentos cirúrgicos (FASOL et al., 1992, PLOTKIN et al., 1996). 

Os monócitos e macrófagos do próprio tecido adiposo têm sido identificados como 

importantes contribuintes ao surgimento de distúrbios relacionados com a obesidade, pois estes 

são fontes de citocinas pró-inflamatórias, pró-coagulantes e citocinas de fase aguda. Seu 

número e atividade podem inicialmente aumentar com a obesidade, consequente à hipertrofia 

dos adipócitos (LAFONTAN, 2005). Embora os macrófagos estejam envolvidos entre os 

leucócitos primeiramente identificados no tecido adiposo hipertrofiado, segundo O'Rourke & 

Lumeng (2013), existem evidências de papel importante dos linfócitos B e T em animais 

obesos. 

Em animais, a obesidade tem sido associada à imunidade comprometida em roedores 

(MORIGUCHI et al., 1998; MORETTA et al., 2002; LUND et al., 2005). German (2006) 

sugeriu também a diminuição da função imunológica em cães e gatos obesos, mas poucos 

estudos avaliaram especificamente o sistema imunológico nessas espécies animais e sua relação 

com a obesidade; os principais artigos estão apresentados na Tabela 02.  
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Tabela 2 - Resumo dos principais estudos que avaliaram variáveis imunológicas em cães obesos e após a perda de peso. 

 

 

 

 

 

Ano Autor  Espécie 
Número de 

animais 

Origem 

dos 

animais 

Tipo de 

obesidade 
Principais resultados 

2006 GREELEY et al. Cães 
48 

(labradores) 
Canil Adquirida 

Cães que mantiveram o ECC ideal apresentaram 

menor declínio relacionado à idade na resposta 

linfoproliferativa a mitógenos e menor declínio 

relacionado à idade na contagem total de linfócitos 

(populações de células T, CD-4 e CD- 8) 

2012 VAN DE VELDE et al. Cães 16 Canil Induzida 

O ganho de peso aumentou o número de linfócitos e 

imunoglobulinas A e M e foi responsável pela maior 

proliferação de células mononucleares do sangue 

2013 VAN DE VELDE et al. Cães 
8 

(beagles) 
Canil Induzida 

Observou-se diminuição da proliferação de linfócitos 

T induzida por mitógenos, mas esta alteração pareceu 

ser transitória após a estabilização do peso corporal 

2017 VITGER et al. Cães 16 Tutores Adquirida 

A perda de peso resultou em melhoria de variáveis 

imunometabólicas, enquanto que o nível de atividade 

física não resultou em benefícios adicionais 
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Em gatos, Jaso-Friedmann et al. (2008) avaliaram vinte e oito animais obesos e doze 

animais magros divididos de forma uniforme e aleatória em dois grupos alimentados com dietas 

com ácidos graxos saturados ou ácidos graxos poli-insaturados (ômega-3) durante um período 

de seis meses. Os autores não observaram correlação entre a condição corporal e a dieta em 

qualquer uma das respostas funcionais quantitativas e qualitativas do sistema imunológico. 

Porém, a obesidade foi induzida para o estudo e, desta maneira era de curto prazo, o que pode 

não ter refletido as alterações previstas no status imunológico dos animais. 

O estudo de Jaso-Friedmann et al. (2008) contrasta com um estudo em seres humanos, 

onde foi observada correlação positiva entre o índice de massa corporal (IMC) e o total de 

glóbulos brancos, neutrófilos e linfócitos (TILG & MOSCHEN, 2006).  

Em pessoas obesas, verificou-se que o número de células NK (tipo de linfócitos, glóbulos 

brancos responsáveis pela defesa específica do organismo) estava dentro do intervalo de 

referência (NIEMAN et al., 1999; SEAMAN, 2000; YOKOTA et al., 2003). Contudo, foram 

relatados resultados relativos ao efeito da obesidade e da atividade citotóxica das células NK 

(NIEMAN et al., 1999; SANTAGOSTINO et al., 1999; SEAMAN, 2000). Componentes 

dietéticos, tais como carboidratos ou gordura, influenciam a citotoxicidade. Os carboidratos 

têm sido correlacionados de forma positiva e, a gordura dietética de forma negativa com a 

estimulação dependente de IL-2 (citocina pró-inflamatória) da atividade das células NK 

(MORIGUCHI et al., 1998).  

Ainda, dado a importância do assunto no cenário atual, em um trabalho recém-publicado, 

Vitger et al. (2017) avaliaram parâmetros imunometabólicos em cães com sobrepeso durante a 

perda de peso com ou sem um programa de exercícios. Através da avaliação de leptina 

circulante, adiponectina, proteína C reativa, MCP-1, IL-8 e colesterol, os autores concluíram 

que para ambos os grupos a perda de peso resultou em indícios de melhora da saúde 

imunometabólica, porém a intensidade de atividade física avaliada no estudo não agregou 

benefícios adicionais. 

 

3 HIPÓTESE  

 

Cães obesos apresentam alterações na expressão gênica de adipocinas 

imunoinflamatórias e imunidade em relação aos animais controle.  

O emagrecimento modula essas alterações na expressão gênica de adipocinas 

imunoinflamatórias e imunidade, com retorno a normalidade. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1. PRINCIPAL 

 

Analisar o perfil de expressão gênica da resposta imunoinflamatória e status 

imunológico de cães obesos e as possíveis alterações resultantes após o emagrecimento.  

 

4.2. SECUNDÁRIO 

 

Avaliar os efeitos de um programa de emagrecimentos nas variáveis bioquímicas e 

composição corporal de cães obesos e após o emagrecimento. 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os procedimentos experimentais empregados 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 no Uso de Animais 

(CEUA) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São 

Paulo (USP), sob protocolo nº 4668091214. 

 

5.1. LOCAL, INSTALAÇÕES E ANIMAIS  

 

O estudo foi desenvolvido nas dependências do Setor de Atendimento de Cães e Gatos 

e de Diagnóstico da Unidade Didática Clínico Hospitalar (UDCH) da Faculdade de Zootecnia 

e Engenharia de Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP) e no Centro de 

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

e Zootecnia (FMVZ) da USP.  

Foram incluídos oito cães, fêmeas, castradas, de diferentes raças, com idade entre 1 a 8 

anos e provenientes do atendimento de rotina dos serviços da UDCH. Todos os animais eram 

adultos obesos, ECC 9 (costelas não palpáveis, grande quantidade de gordura subcutânea, 

acúmulo de gordura na região lombar e na base da cauda e cintura pouco aparente ou não 

visível) conforme escala descrita por Laflamme (1997a) e composição corporal determinada 

pelo método de diluição de isótopos de deutério como descrito por Ferrier et al. (2002) e 
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Brunetto et al. (2011). Os cães obesos foram incluídos em um programa de perda de peso e 

passaram a compor um novo grupo experimental, com realização de novas avaliações (grupo 

de cães obesos, após a perda de 20% do peso inicial). Um terceiro grupo experimental foi 

constituído por oito cães saudáveis, fêmeas, castradas, idade entre 1 e 8 anos, em condição 

corporal ideal (escore 4 ou 5). Na Figura 2 estão esquematizados os grupos experimentais 

incluídos no estudo e, as figuras 3 e 4 exemplificam alguns dos animais do grupo obeso e 

emagrecido (após a perda de 20% do peso inicial) e do grupo controle, respectivamente. 

 

Figura 2 - Grupos experimentais incluídos no estudo. 

 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 

Grupo obeso

ECC  9 (n = 8)

Grupo controle 

ECC - 4 ou 5 (n = 8)

Grupo emagrecido

Cães obesos, após a perda de 

20% do peso inicial 

(n = 8)
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Figura 3 - Exemplos de animais do grupo obeso e emagrecido (após a perda de 20% do peso inicial) avaliados no estudo. 

 

Obeso             Emagrecido 

 

 

Obeso             Emagrecido 

 

 

Obeso                        Emagrecido 

 

 

Obeso             Emagrecido 
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Figura 4 - Exemplos de animais do grupo controle avaliados no estudo. 
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5.2. TRIAGEM DOS ANIMAIS 

 

Inicialmente os cães passaram por exame físico completo, avaliação nutricional, 

avaliação do ECC e EMM (escore de massa muscular), leucograma e eritrograma, e perfil 

bioquímico [albumina, glicose, proteínas totais, ureia, creatinina, fosfatase alcalina, colesterol, 

triglicérides, aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT)]. 

O escore de massa muscular consiste em sistema de quatro pontos em exame visual e 

de palpação ao longo dos ossos temporais, escápulas, vértebras lombares e ossos pélvicos 

desenvolvido por Michel et al. (2011). 

Somente participaram do estudo indivíduos cujos resultados dos exames físicos e 

laboratoriais estavam dentro do intervalo de referência para a espécie (para os cães não obesos) 

ou condizentes com a condição de acúmulo de gordura corporal (para os cães obesos). Portanto, 

foram aceitos somente cães obesos por ingestão excessiva de alimento, excluindo-se as demais 

causas de obesidade. 

Por fim, foram excluídos do estudo cães obesos que apresentavam limitação ao 

estabelecimento do protocolo terapêutico da obesidade, como distúrbios cardiorrespiratórios, 

do aparelho locomotor, hepáticos, gastroentéricos, renais, endócrinos (diabetes mellitus, 

hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo) e, proprietários que não estavam dispostos a cumprir, 

rigorosamente, o manejo alimentar padrão proposto neste experimento. 

 

5.3. HEMOGRAMA E PERFIL BIOQUÍMICO 

 

As amostras foram obtidas através da coleta de sangue de modo asséptico por 

venopunção das veias jugulares externas, cefálicas ou safenas. Exceto para a realização do 

hemograma, para o qual uma alíquota de 4mL de sangue foi colocada em tubo de ensaio 

contendo EDTA com anti-coagulante, todos os demais exames foram realizados a partir de 

amostras de soro sanguíneo dos cães. Para avaliação da glicemia, uma alíquota de 3mL de 

sangue foi acondicionada em tubo de ensaio com fluoreto de sódio para conservação do 

conteúdo. Todas as colheitas foram realizadas com os animais em jejum de 12 horas. 

Os hemogramas foram realizados no Laboratório Lab Animal – Diagnóstico Veterinário 

(Leme - SP) em contador eletrônico, para uso veterinário, da marca ABX® (ABC Vet, Horiba 

Medical, FR). Os hematócritos foram determinados por meio de tubos microcapilares e a 
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contagem diferencial dos leucócitos foi realizada por microscopia óptica de esfregaços 

sanguíneos, corados por panótico rápido, no mesmo laboratório. 

Todas as análises referentes ao perfil bioquímico foram realizadas no Laboratório 

Multiusuário de Nutrição Animal e Bromatologia do Departamento de Nutrição e Produção 

Animal da FMVZ / USP, por meio do emprego de kits comerciais e conforme as metodologias 

e recomendações dos fabricantes. A creatinina sérica foi analisada através do emprego de kit 

comercial da marca Labtest (Lagoa Santa, Brasil) pelo método picrato alcalino; a alanina 

aminotransferase (ALT) pelo emprego do kit comercial da marca Biosystems (Barcelona, 

Espanha), pelo método IFCC e; para a aspartato aminotransferase (AST) foi utilizado o kit 

comercial da marca Labtest (Lagoa Santa, Brasil) utilizando a metodologia cinética-UV. A 

fosfatase alcalina foi analisada mediante o emprego de kit comercial da marca Biosystems 

(Barcelona, Espanha), pelo método IFCC/SEQC. 

As análises de colesterol e triglicérides séricos foram realizadas com o emprego de kit 

comercial da marca Biosystems (Barcelona, Espanha), pelo método glicerol fosfato 

oxidase/peroxidase e, as análises de proteínas totais foram realizadas através do kit comercial 

da marca Labtest (Lagoa Santa, Brasil), pelo método do biureto. 

A albumina foi determinada através do kit comercial da marca Labtest (Lagoa Santa, 

Brasil), pelo método verde de bromocresol e; a ureia sérica através do método enzimático FS 

uréase GLDH utilizando kit comercial da marca Diasys (Holzheim, Alemanha). Em relação a 

glicemia, esta foi analisada mediante o emprego de kit comercial da marca Labtest (Lagoa 

Santa, Brasil), pelo método GOD-TINDER. 

 

5.4. PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 

 

Finalizada a triagem, tanto o grupo obeso, como o grupo controle passaram a receber 

um alimento de manutenção (Golden Fórmula – Cães Adultos / Frango e Arroz, Premier Pet 

Indústria e Comércio Ltda, Dourado, Brasil) por 28 dias para padronização da dieta nas análises 

iniciais, cujo os níveis de garantia em matéria natural e ingredientes (segundo o fabricante) está 

apresentada na Tabela 3. 

A necessidade energética de manutenção (NEM) de cada animal foi calculada pela 

equação: 

 

NEM = 95 x (PC)0,75 = Kcal/dia. 
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A quantidade diária de alimento fornecida para cada animal foi determinada, por fim, 

pela divisão da necessidade energética individual e a energia metabolizável do alimento 

empregado no estudo. 

 

Tabela 3 - Níveis de garantia na matéria natural e ingredientes1 do alimento controle utilizado 

no estudo (segundo o fabricante). 

Item % unidade / kg 
unidade / 1000 

kcal de EM2 

Umidade (máxima) 10,00 100g 26g 

Proteína bruta (mínima) 23,00 230g 61g 

Extrato etéreo (mínimo) 12,00 120g 32g 

Matéria mineral (máxima) 7,50 75g 20g 

Matéria fibrosa (máxima) 3,00 30g 8g 

Cálcio (máximo) 1,60 16g 4g 

Fósforo (mínimo) 0,70 7000mg 1845mg 

Energia metabolizável -  3795kcal - 
1Farinha de carne, farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, milho integral moído, quirera de arroz, 

polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, gordura suína, semente de linhaça, 

hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, 

levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, 

vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, 

riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de 

manganês, sulfato de zinco. 
2Energia metabolizável. 

 

5.5. COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

A composição corporal dos animais foi determinada pelo método de diluição de isótopos 

de deutério. Os cães permaneceram em jejum alimentar por 8 horas antes do início desta 

avaliação e, hídrico por duas horas. Foi administrado 1mL/kg de peso corporal de uma solução 

de óxido de deutério diluído a 10%, por via subcutânea. Amostras de sangue (3mL) foram 

coletadas da veia jugular imediatamente antes e após 02 horas à inoculação de óxido de 

deutério. Estas foram processadas para extração de soro e armazenadas em temperatura -20°C 

até a análise.  

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 - USP, Ribeirão Preto – SP. A composição 

corporal dos cães foi determinada de acordo com a metodologia descrita por Ferrier et al. (2002) 

e adaptada por Brunetto et al. (2011b).  
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Após a quantificação da água corpórea foi calculada a massa magra total e por diferença 

a massa gorda (expressa na forma de porcentagem). Esta avaliação foi realizada no início do 

estudo nos animais do grupo obeso e, após a perda de peso, com o intuito de quantificar a 

porcentagem de massa gorda dos indivíduos incluídos no estudo. Os animais do grupo controle 

(magros) passaram pela mesma avaliação. 

 

5.6. EXPRESSÃO GÊNICA DA RESPOSTA IMUNOINFLAMATÓRIA 

 

A expressão gênica das citocinas foi avaliada por reação em cadeia de polimerase (PCR) 

em tempo real quantitativo (qRT-PCR), segundo os protocolos descritos por Tamura et al. 

(2014) e Massoco (2018). As citocinas e genes de referência avaliados foram: resistina, leptina, 

adiponectina, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10 e succinato desidrogenase - complexo subunidade A da 

flavoproteína (SDHA). 

 

5.6.1. COLETA DE SANGUE 

 

As amostras foram obtidas através da coleta de sangue (5mL) de modo asséptico por 

venopunção das veias jugulares externas, cefálicas ou safenas. Na sequência, foram 

acondicionadas em frascos com EDTA para que em até 20 minutos após a coleta o sangue de 

cada animal fosse dispensado em criotubo na relação 250μL de sangue para 750μL de TRIzol™ 

LS Reagent (Thermo Fisher Scientific – Invitrogen, Carlsbad, USA), posteriormente este 

material foi armazenado a -80°C até serem levadas e analisadas no Laboratório de Farmacologia 

e Toxicologia Aplicada da FMVZ-USP. 

 

5.6.2. TÉCNICA DE EXTRAÇÃO DE RNA 

 

No Laboratório de Farmacologia e Toxicologia Aplicada da FMVZ-USP, também 

segundo os protocolos descritos por Tamura et al. (2014) e Massoco (2018), cada amostra 

armazenada foi descongelada e centrifugada por 5 minutos a 1200g e a 4°C, posterior a 

centrifugação, 1,5mL do sobrenadante foi transferido para um microtubo com 400uL de 

clorofórmio e foi incubado por 2 a 3 minutos. 
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Na sequência, uma nova centrifugação foi realizada (15 minutos a 1200g, a 4°C) e, após 

este procedimento, a fase aquosa foi submetida a extração de RNA total pelo kit RNeasy Mini 

Kit (Qiagen, Hilden, Alemanha) seguindo as recomendações do fabricante.   

A concentração de RNA total foi quantificada por meio da leitura espectrofotométrica 

em Nanodrop a 260nm e, a qualidade do RNA foi verificada pela razão de DO 260nm/280nm, 

os resultados obtidos estão apresentados no Apêndice 1. 

 

5.6.3. TÉCNICA DE SÍNTESE DE DNA  

 

Para a síntese de cDNA com a enzima Superscript (Life Technologies, Carlsbad, EUA) 

foi utilizado 100ng de RNA total de cada amostra. Foi adicionado 1μL de Oligo dT a 50μM 

(Life Technologies, Carlsbad, EUA), 4μL de dNTP Mix a 10mM (Life Technologies, Carlsbad, 

EUA) e completado para 20μL com água tratada com dicarbonato de dietila (DEPC, do inglês 

diethylpyrocarbonate). A solução foi incubada em termociclador por 5 minutos a 65°C e 1 

minuto a 4°C. A amostra foi amplificada seguindo o ciclo: desnaturação inicial a 95°C por 60 

segundos, seguida de 42 ciclos de desnaturação a 95°C por 15 segundos e, extensão de 60°C 

por 1 minuto. Cada amostra foi avaliada em triplicata para cada gene. Toda reação de qRT-PCR 

continha um controle negativo.   

 

5.6.4. QUANTIFICAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE EXPRESSÃO DE 

CITOCINAS POR q-RT-PCR 

 

A quantificação dos níveis de expressão das citocinas foi realizada por meio da técnica 

de PCR em tempo real quantitativo (do inglês, quantitative real time polymerase chain 

reaction) e monitoradas pelo método de incorporacão de SYBR Green (SYBR Select Master 

Mix - Applied Biosystems, Foster City, EUA) com primers específicos (Tabela 4). Os cDNAs 

foram diluídos 10 vezes para a amplificacão dos produtos dos genes descritos. No Apêndice 2 

estão exemplificadas as curvas de amplificação dos primers (A), resistina (B), leptina (C), IL-

10 (D) avaliados neste estudo. 

Os cDNAs foram utilizados em triplicata. A quantificacão foi realizada em sistema de 

PCR em tempo real Step One Plus® (Applied Biosystems, Foster City, EUA). A confirmacão 

dos produtos de amplificacão foi realizada por meio da análise da curva de dissociacão. O 

método utilizado para análise da expressão genica através do ensaio de qRT-PCR foi o Delta-
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Delta Ct (∆∆Ct) (LIVAK & SCHMITTGEN, 2001). Para tal, foi calculado inicialmente o ∆CT 

de cada amostra, subtraindo-se os valores de CT (threshold cycle ou limiar do ciclo) do gene 

endógeno (SDHA) dos valores de CT do gene alvo pela seguinte fórmula:  
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Tabela 4 - Sequência de primers utilizados para detectar a expressão dos genes das adipocinas dos cães avaliadas neste estudo. 

Gene Sequência dos primers 5` a 3` 

Tamanho do 

amplicom 

(pb) 

n.º de acesso no 

GenBank 
Referência 

Resistina 
F1 – ACAGAACCTGGGAGTTGGTG 

167 XM_005632937.2 

 

R2 – GGAAGCCGTGATACCAAGAA 
VENDRAMINI, T.H.A (2019) 

Adiponectina 
F1 – AAGGAGATCCAGGTCTTGTTGG 

416 
 

LT963133.1 

 

R2 –TTCCAGATGAAGGAGCACAGAG EISELE et al. (2005) 

Leptina 
F1 – CTGTGCCAATCCGAAAAGTC 

387 
 

NM_001003070.1 

 

R2 – GTCTGTTCAGAGCCACCACC 
EISELE et al. (2005) 

Interleucina - 8/CXCL8 
F1 – CTCTCTGTGAAGCTGCAGTTCTG 

81 NM_001003200 

 

R2 – GGAAAGGTGTGGAGTGTGTTTTT TAMURA et al. (2014) 

Interleucina -10 
F1 – CGGGAGGGTGAAGACTTTCT 

144 NM_001003077 

 

R2 – GGCATCACCTCCTCCAAGTA 
TAMURA et al. (2014) 

Interleucina - 6 
F1 – TTAAGTACATCCTCGGCAAAATCT 

86 NM_001003301 

 

R2 – CAGTGCCTCTTTGCTGTCTTCA TAMURA et al. (2014) 

Fator de necrose tumoral 

alfa 

F1 – TCTCGAACCCCAAGTGACAAG 
86 NM_001003301 TAMURA et al. (2014) 

R2 – CAACCCATCTGACGGCACTA 

1 Forward; 2 Reverse. 
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∆CT = CT (gene alvo) − CT (gene endógeno - SDHA) 

 

Após a determinacão do ∆CT das amostras, foi escolhido como amostra normalizadora 

para todas as análises o cDNA dos animais do grupo controle. Para o cálculo do ∆∆CT utilizou-

se a 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 do uso da seguinte fórmula:  

 

Expressão relativa = 2-∆∆CT 

 

 

5.7. TESTE DE LINFOPROLIFERAÇÃO 

 

5.7.1. COLETA DE SANGUE 

 

As amostras foram obtidas através da coleta de sangue (5mL) de modo asséptico por 

venopunção das veias jugulares externas, cefálicas ou safenas. Na sequência, foram 

acondicionadas em frascos com heparina de lítio e levadas ao Laboratório de Bioinformática e 

Genômica Aplicada à Veterinária do VNP/FMVZ-USP para extração inicial de material celular. 

 

5.7.2. EXTRAÇÃO DE MATERIAL CELULAR 

 

Em um tubo cônico de centrifugação (tipo Falcon) de 15mL estéril, o sangue coletado 

foi diluído na proporção de 1mL de sangue em 3mL de tampão fosfato salino (PBS) comum 

estéril, ou seguindo esta relação. Posteriormente, ao sangue diluído foi adicionado o Ficoll – 

Paque Plus (GE Healthcare, Illinois, USA) na proporção de 1:2 respectivamente de Ficoll e 

sangue diluído. 

O constituinte foi então centrifugado por 25 minutos a 900g e 20°C, sem breake e, após 

centrifugação, a banda de linfócitos foi despejada em outro tubo cônico de centrifugação de 
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15mL estéril com 10mL de PBS comum estéril e centrifugado novamente por 5 minutos a 300g 

e 8°C. Ao fim da centrifugação, o material sobrenadante foi dispensado e nova centrifugação 

similar foi realizada (5 minutos a 300g e 8°C).  

Após a segunda centrifugação, novamente o sobrenadante foi dispensado e foi elaborada 

uma solução de congelamento com o material coletado, 900μL de soro fetal bovino (Sigma-

Aldrich, Missouri, USA) e 100μL de dimetilsulfóxido hibri-max (DMSO) (Sigma-Aldrich, 

Missouri, USA). O material foi então acondicionado em tubo criogênico e congelado por 

redução gradiente em freezer -80ºC. 

 

5.7.3. AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE PROLIFERAÇÃO CELULAR 

 

O material armazenado a -80°C foi então levado ao Laboratório de Farmacologia e 

Toxicologia Aplicada da FMVZ-USP e analisado. O ensaio foi conduzido em placas para 

microtitulação de 96 poços e fundo em “U”. Os linfócitos sanguíneos foram obtidos pela 

separação em partículas de ferro e após purificação e lavagens em meio RPMI-1640 foram 

adicionados 200µL/poço (concentração equivalente a 1x105 células). O mitógeno utilizado foi 

a Fitohemaglutinina (PHA). As placas foram incubadas por 72 horas a 37°C em atmosfera de 

5% CO2. Decorridas 72 horas de incubação, as células foram coletadas e a avaliação da 

proliferação realizada em citômetro de fluxo modelo FACS Calibur (Becton & Dickinson, Nova 

Jersey, USA) com corante fluorescente diacetato de carboxifluoresceína éster succinimidílico 

(CFSE). Para análise dos dados de fluorescência, foram considerados os índices de proliferação 

celular. Para a obtenção e análise dos resultados, foi utilizado o software FlowJo (TreeStar). 

 

5.8. PROTOCOLO DE EMAGRECIMENTO DOS CÃES 

 

Para o emagrecimento, os cães obesos foram alimentados com sua necessidade 

energética de perda de peso (NEPP) (BRUNETTO et al., 2011b), estimadas para o peso meta 

(PM), utilizando-se como equação: 

 

NEPP (necessidade energética para perda de peso) = 70 x (PM)0,75 = Kcal/dia. 

 

Foi considerado como peso meta, o peso inicial de cada cão subtraindo-se 20% 

(CARCIOFI et al., 2005; BRUNETTO et al., 2011b; PEREIRA NETO et al., 2018).  
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A quantidade diária de alimento fornecida para cada animal foi determinada, por fim, 

considerando-se a energia metabolizável do alimento hipocalórico empregado no estudo 

(Premier Nutrição Clínica Obesidade – Cães Médio e Grande Porte, Premier Pet Indústria e 

Comércio Ltda, Dourado, Brasil) e a necessidade energética de emagrecimento de cada cão. Os 

níveis de garantia na matéria natural e ingredientes (segundo o fabricante) do alimento utilizado 

no projeto está apresentada na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Níveis de garantia na matéria natural e ingredientes1 do alimento hipocalórico 

utilizado no estudo (segundo o fabricante). 

Item % unidade / kg 
unidade / 1000 

kcal de EM2 

Umidade (máxima) 10,00 100g 34g 

Proteína bruta (mínima) 35,50 355g 119g 

Extrato etéreo (mínimo) 8,00 80g 27g 

Matéria mineral (máxima) 7,50 75g 25g 

Matéria fibrosa (máxima) 15,00 150g 50g 

Cálcio (máximo) 1,30 13g 4g 

Fósforo (mínimo) 0,60 6000mg 2014mg 

Energia metabolizável - 2979kcal - 
1Farinha de vísceras de frango, glúten de trigo, proteína isolada de suíno, plasma suíno em pó, ovo desidratado, 

farinha de ervilha, cevada, quirera de arroz, celulose, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, 

hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidante BHA, β-glucano, cloreto de potássio, cloreto de 

sódio, extrato de yucca, frutoligossacarideos, gelatina hidrolisada (2,5%), L-carnitina, levedura seca de cervejaria, 

parede celular de levedura (fonte de MOS), 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, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato. 
2Energia metabolizável. 

 

A quantidade calculada foi oferecida aos animais pelos tutores, de duas a três vezes ao 

dia, mediante o fornecimento de um pote medida previamente calculado. A dieta hipocalórica 

foi padronizada para todos os cães obesos que participaram do estudo. As avaliações dos 

animais, cálculos da taxa de perda de peso semanal e, reajustes na quantidade de alimento foram 

realizadas a cada 15 dias. O estímulo da prática de atividade física (em torno de 3 vezes por 

semana, por pelo menos 15 minutos) foi recomendada para todos os animais participantes do 

protocolo de emagrecimento. Na Figura 5 estão esquematizados todos os períodos, análises e 

os procedimentos experimentais que foram realizados no estudo. 
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Figura 5 - Períodos, análises e os procedimentos experimentais que foram realizados no estudo. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 
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5.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados que apresentaram distribuição normal foram submetidos à análise de variância 

a 5% de significância, utilizando-se também o PROC MIXED do programa Statistical Analysis 

System, versão 9.3 (SAS, 1995) e, quando detectadas diferenças entre as médias, essas foram 

comparadas pelo teste de Tukey. Para análise estatística dos dados relativos às expressões 

gênicas, foi adotado o procedimento PROC GLIMMIX do programa Statistical Analysis 

System, versão 9.4 (SAS, 1995). O modelo estatístico contemplou o efeito fixo de grupos 

comparativos (animais obesos e animais emagrecidos), além do efeito aleatório de resíduo. Para 

essas variáveis utilizou-se a metodologia de modelos lineares generalizados, pressupondo 

distribuições residuais de Poisson, Binomial Negativa ou Gama. Para todas as distribuições 

avaliadas foram adotadas funções de ligação logarítmicas. A distribuição Gama demonstrou ser 

adequada com base nas análises gráficas dos resíduos marginais e pelo critério de AIC, proposto 

por Akaike (1974). 

  

6 RESULTADOS 

 

6.1. ANIMAIS 

Dos 12 animais obesos triados no início do projeto, quatro tutores não continuaram 

devido à distância, falta de tempo e, comprometimento com a dieta e retornos. Dessa forma, 

oito cães do grupo obeso continuaram no programa de perda de peso e todos terminaram e 

atingiram o peso meta. Para o grupo controle foram triados 10 animais, porém também apenas 

8 consumiram a dieta padronizada durante todo período de 28 dias sem interrupção e, 

realizaram todas as análises propostas.  

A caracterização completa dos animais incluídos no estudo está apresentada na Tabela 

6. 
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Tabela 6 - Caracterização dos cães incluídos no estudo. 

Animal Raça Peso (kg) Idade (anos) ECC1 EMM2 

Grupo obeso 

A SRD3 24,4 4,0 9 2 

B Yorkshire terrier 5,6 6,8 9 2 

C Golden retriever 39,5 4,5 9 3 

D Teckel 12,0 7,0 9 2 

E SRD3 38,4 5,8 9 2 

F SRD3 34,6 7,5 9 2 

G Border Collie 26,6 4,0 9 3 

H Pinscher miniatura 3,5 5,7 9 2 

Grupo controle 

I Border Colie 17,2 1,4 5 2 

J SRD3 16,4 1,7 5 3 

K SRD3 23,6 2,7 5 2 

L West Higlhland White Terrier 7,6 1,4 5 2 

M Husky Siberiano 19,6 2,6 5 3 

N SRD3 12,3 2,0 5 2 

O SRD3 9,5 1,4 5 2 

P SRD3 23,4 4,0 5 3 

Grupo emagrecido 

A4 SRD3 19,3 4,5 6 3 

B4 Yorkshire terrier 4,4 7,3 6 2 

C4 Golden retriever 30,6 5,0 5 3 

D4 Teckel 10,0 7,6 6 3 

E4 SRD3 30,8 6,3 6 2 

F4 SRD3 26,3 8,0 6 3 

G4 Border Collie 20,2 4,5 5 3 

H4 Pinscher miniatura 2,7 6,2 6 2 
1 Escore de condição corporal; 2 Escore de massa muscular; 3 Sem raça definida; 4 Mesmos animais do grupo 

obeso após o emagrecimento. 
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6.2. ERITROGRAMA E LEUCOGRAMA 

 

Os resultados dos eritrogramas e leucogramas realizados nos animais do grupo controle 

e grupo obeso para triagem e inclusão no estudo estão apresentados nos Apêndices 3 e 4, 

respectivamente. Os valores de referência adotados foram os descritos por KANEKO (2008). 

 

6.3. EMAGRECIMENTOS 

 

Em relação aos resultados referentes ao emagrecimento dos animais, as Figuras de 6 a 

13 ilustram a curva de perda de peso durante todo o programa de perda de peso dos animais 

incluídos no estudo, respectivamente do animal A ao animal H. Além disso, as figuras ilustram 

ainda o peso meta proposto para cada animal, estipulado no início do regime. 

 

Figura 6 - Curva de emagrecimento do animal A. 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 
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Figura 7 - Curva de emagrecimento do animal B. 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 

 

Figura 8 - Curva de emagrecimento do animal C. 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 
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Figura 9 - Curva de emagrecimento do animal D. 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 

 

 

 

Figura 10 - Curva de emagrecimento do animal E. 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 
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Figura 11 - Curva de emagrecimento do animal F. 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 

 

Figura 12 - Curva de emagrecimento do animal G. 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 
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Figura 13 - Curva de emagrecimento do animal H. 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 

 

O período médio de emagrecimento dos animais incluídos no estudo foi de 194,25 ± 

28,31 dias e a taxa média de perda de peso semanal foi de 1,02 ± 0,82%. A distribuição completa 

das taxas de emagrecimento semanal está ilustrada na Figura 14.  
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Figura 14 - Taxa de perda de peso semanal dos animais incluídos no estudo. 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 
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6.4. EXAMES BIOQUÍMICOS 

 

Na Tabela 7 estão apresentados os resultados obtidos através do perfil bioquímico. Os 

resultados de alanina aminotransferase (ALT) foram maiores no grupo de cães emagrecidos em 

relação aos animais do grupo controle (P=0,032). Não houve variação nas demais 

determinações bioquímicas avaliadas (P>0,05). 

 

Tabela 7 - Exames bioquímicos dos grupos obeso, controle e emagrecido. 

Variável Obeso Controle Emagrecido 

Intervalo de 

referência1 EPM P 

Albumina (g/dL) 3,26 3,19 2,92 2,60 -3,30 0,134 0,832 

Glicose (mg/dL) 88,64 90,63 88,63 65-118,00 5,368 0,578 

Proteínas totais (g/dL) 6,16 6,67 7,07 5,4-7,10 0,974 0,632 

Ureia (mg/dL) 28,67 35,38 41,1 21 -59,09 3,077 0,324 

Creatinina (mg/dL) 1,22 1,19 0,93 0,5-1,50 0,459 0,486 

Fosfatase alcalina (UI/L) 49,73 25,49 20,69 20-156,00 9,814 0,458 

Colesterol (mg/dL) 163,89 215,21 196,22 135 -270,00 11,608 0,194 

Triglicérides (mg/dL) 94,07 56,32 57,2 20-112,00 11,424 0,321 

AST2 (UI/L) 15,28 13,25 17,35 10-88,00 1,299 0,453 

ALT3 (UI/L) 15,74ab 14,11b 25,06a 10-88,00 1,914 0,032 
a-b Médias seguidas de letras diferentes nas linhas se diferenciam em 5% no teste de Tukey ajustado pelo Proc 

Mixed.1 Valores de referência segundo Kaneko (2008); 2Aspartato aminotransferase;2 Alanina aminotransferase. 

 

6.5. COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

Os animais selecionados para compor o grupo obeso apresentaram escore corporal 

superior aos animais do grupo controle (P<0,001) e, após o emagrecimento não houve diferença 

entre o grupo emagrecido em comparação ao controle (Tabela 8). Não foram observadas 

diferenças de peso entre os grupos avaliados e, ao exame de composição corporal, a 

porcentagem de massa gorda média, tanto em porcentagem (P<0,001) quanto em quilos 

(P=0,012), foi superior no grupo obeso e, após o emagrecimento, esses valores foram 

semelhantes ao grupo controle. Além disso, o programa de emagrecimento resultou em aumento 

da massa magra (%) dos animais obesos (P=0,001). 
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Tabela 8 - Peso, escore de condição corporal e composição corporal dos grupos obeso, controle 

e emagrecido. 

Variável Obeso Controle Emagrecido EPM P 

ECC1 9,00a 5,00b 5,75b 0,383 <0,001 

Peso corporal (kg) 22,81 16,06 18,04 2,380 0,515 

Gordura (kg) 8,91a 3,01b 4,11b 0,914 0,012 

Massa magra (kg) 18,75 13,04 13,92 1,841 0,410 

Gordura (%) 40,88a 19,16b 22,10b 2,601 <0,001 

Massa magra (%) 55,50b 80,84a 77,90a 3,503 0,001 
a-b Médias seguidas de letras diferentes nas linhas se diferenciam em 5% no Teste de Tukey ajustado pelo Proc 

Mixed.1 Escore de condição corporal. 

 

6.6. EXPRESSÃO GÊNICA DA RESPOSTA IMUNOINFLAMATÓRIA 

 

Os resultados de expressão gênica da resposta imunoinflamatória estão apresentados e 

parcialmente ilustrados na Tabela 9 e Figura 15, respectivamente. Os valores estão descritos 

através de expressão relativa, a qual é baseada na taxa de expressão de um gene alvo, comparada 

com um gene referência, após ser corrigido pelos CT dos genes-controle endógenos e das 

amostras-controle, desta maneira o grupo controle é utilizado como referência para o cálculo 

da expressão relativa. 

 

Tabela 9 - Expressão relativa do mRNA das citocinas imunoinflamatórias dos grupos obeso e 

emagrecido. 

Variável Obeso EPM Emagrecido EPM P 

Resistina 1,07a 0,42 0,14b 0,048 0,002 

Adiponectina  1,25a 0,50 0,17b 0,061 0,003 

Leptina 7,65 4,32 28,74 28,12 0,286 

Fator de necrose tumoral 1,27 0,47 1,08 0,397 0,286 

Interleucina-6 1,29 0,50 8,91 7,688 0,111 

Interleucina-8 0,76a 0,39 0,05b 0,019 0,002 

Interleucina-10 3,74 2,39 6,16 3,517 0,580 
a-b Médias seguidas de letras diferentes nas linhas se diferenciam em 5% ajustado pelo Proc Glimmix. 

 

Não foram observadas diferenças da expressão gênica de mRNA de leptina, TNF-α, IL-

6 e IL-10 no sangue entre os cães obesos e após emagrecimento.  

Em relação a resitina e IL-8, o grupo obeso apresentou maior expressão gênica de 

mRNA destas citocinas quando comparado ao grupo emagrecido [P=0,002 (para ambos os 
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genes); Figura 15]. Para adiponectina, o grupo obeso também apresentou maior expressão 

gênica de mRNA quando comparado ao grupo emagrecido (P=0,003; Figura 15). 

 

Figura 15 - Expressão relativa do mRNA de resistina (A), adiponectina (B) e interleucina-8 (C) 

no sangue total, comparação entre a expressão de mRNA de citocinas em animais obesos (n = 

8) e emagrecidos (n = 8). 

 

 

* p <0,01 entre os grupos. 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 
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6.7. LINFOPROLIFERAÇÃO 

 

As Figuras 16 e 17 ilustram o comportamento celular de linfoproliferação antes e após 

a estimulação com mitógenos de um dos animais avaliados. Cada partícula suspensa e definida 

passa através do feixe ótico e dispersa a luz de uma forma e, os corantes químicos fluorescentes 

encontrados na partícula ou associados a ela podem ser estimulados para a emissão de luz de 

diferentes frequências, conforme os picos observados.  

Os resultados de linfoproliferação obtidos após a análise encontram-se apresentados na 

Tabela 10 e, de forma individual, ilustrados na Figura 18. Os resultados de avaliação da 

proliferação de linfócitos em citometria de fluxo com CFSE apresentaram diferenças entre o 

grupo de animais obesos antes e após o emagrecimento (P=0,004). O programa de perda de 

peso resultou em aumento na taxa de linfoproliferação dos animais [18,48% vs 10,71% (quando 

obesos)]. Os valores de linfoproliferação encontrados no grupo de cães emagrecidos foram 

semelhantes aos dos cães do grupo controle (17,25%). 

  
Figura 16 - Atividade linfoproliferativa antes do estímulo com Fitohemaglutinina (PHA). 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 
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Figura 17- Atividade linfoproliferativa após o estímulo com Fitohemaglutinina (PHA). 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 

 

 

Tabela 10 - Taxa de linfoproliferação dos grupos obeso, controle e emagrecido. 

Variável Obeso Controle Emagrecido EPM P 

Linfoproliferação (%) 10,71b 17,25a 18,48a 1,136 0,004 

a-b Médias seguidas de letras diferentes nas linhas se diferenciam em 5% no Teste de Tukey ajustado pelo Proc 

Mixed.
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Figura 18 - Taxa de linfoproliferação dos animais obesos (n = 8) e emagrecidos (n = 8). 

 

* p <0,01 entre os grupos de animais obesos versus controle e após o emagrecimento. 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 
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7 DISCUSSÃO 

 

Ao longo do estudo, os cães incluídos no programa de perda de peso apresentaram 

consumo satisfatório do alimento hipocalórico utilizado, o que demonstra boa palatabilidade, 

mesmo com baixos teores de gordura em sua composição. A qualidade das fezes produzidas foi 

adequada, não havendo relato de alterações em nenhum momento do período experimental. 

Durante o emagrecimento, os cães foram pesados e avaliados a cada 15 dias e nenhuma 

alteração clínica foi observada. Apesar da diferença encontrada para a ALT (maior para os cães 

emagrecidos em relação aos animais do grupo controle), todos os valores dos grupos avaliados 

encontraram-se dentro do intervalo de referência (10-88 UI/L) para a espécie (KANEKO, 

2008). 

A porcentagem de perda de peso corporal média por semana ficou dentro do 

recomendável para cães, entre 1 e 2% (LAFLAMME et al., 1997b). Estes resultados são de 

suma importância, pois demonstram que o programa de emagrecimento em todos os animais 

foi realizado de maneira saudável e adequada. Geralmente trabalhos com animais de 

proprietário resultaram em taxa semanal inferior a 1% (CARCIOFI et al., 2005; GERMAN et 

al., 2007; BRUNETTO et al., 2008; BRUNETTO, 2010). Os estudos citados encontraram taxas 

de perda de peso semanal de 0,75%; 0,85%; 0,80% e 0,70% respectivamente; a menor 

porcentagem de perda de peso dos cães de tutores (domiciliados) pode ser explicada 

principalmente devido a indisponibilidade dos mesmos em cumprir o protocolo terapêutico 

estabelecido, fornecendo mais calorias do que o programado para os animais (BRUNETTO, 

2010), aspecto não observado em nosso estudo, pois os tutores seguiram adequadamente o 

protocolo estabelecido. 

Todos os animais do grupo obeso apresentavam ECC 9, o que indica obesidade grave. 

Ao exame de composição corporal, a porcentagem média de massa gorda desses animais foi 

superior a 40% e, é importante salientar que estes cães estavam obesos há pelo menos 2 anos, 

o que é muito importante, pois alterações de expressão gênica e imunidade podem não ser 

verificadas através da indução de obesidade, principalmente em um curto período de tempo. O 

ponto-chave de um programa de perda de peso é a redução da ingestão energética (LINDER et 

al., 2012; 2013), a fim de promover o balanço energético negativo associado à manutenção da 

massa magra (MICHEL, 2012) e, isto foi observado em nosso estudo, pois apesar da diferença 

de composição de massa gorda, a massa magra não apresentou diferenças após o 

emagrecimento, exceto quando expressa em porcentagem, onde a diferença é apenas observada 
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por um quesito de relação percentual. Isso é essencial, pois o tecido muscular corporal é 

metabolicamente ativo e garante maior gasto energético (LAFLAMME et al., 1997b) 

Os adipócitos sofrem hiperplasia e hipertrofia para acomodar o aumento da demanda de 

armazenamento de triglicérides em resposta à super ingestão (HOTAMISLIGIL, 2006) e, as 

células imunes presentes no tecido adiposo apresentam papel importante durante sua 

remodelação, em parte através da secreção de citocinas, o que facilita a remodelação da matriz 

vascular e extracelular necessária para a expansão saudável do tecido adiposo (WERNSTEDT 

ASTERHOLM et al., 2014). A expansão crônica do tecido adiposo durante o desenvolvimento 

da obesidade induz o recrutamento e o acúmulo excessivo de células imunes e modula as células 

imunes “inatas” (não linfócitos) e “adaptativas” (linfócitos) (DALMAS et al., 2014). Além 

disso, também induz a transformação dos adipócitos, incluindo a expressão de genes e proteases 

intracelulares alteradas, secreção de adipocinas e sinais apoptóticos (PROCACCINI et al., 

2013; NAKAMURA et al., 2014; OHASHI et al., 2014). 

Desta maneira, os adipócitos liberam quantidades modestas de citocinas pró-

inflamatórias durante a transição dos estados magros para obeso, mas a maior parte das 

citocinas pró-inflamatórias é secretada pelas células imunes circulantes ou associadas ao tecido 

adiposo (JAGANNATHAN-BOGDAN et al., 2011; NIKOLAJCZYK et al., 2012; FABBRINI 

et al., 2013; WAGNER et al., 2013; VAN BEEK et al., 2014). Essas incluem concentrações 

supranormais de IL-1b, IL-6, IL-8, IL-17, IL-18, IL-22, interferon gama (IFN-g) e TNF- α no 

plasma, muitas das quais se originam das próprias células imunes (LEE et al., 2014; ACHILIKE 

et al., 2014). 

Entre as citocinas relacionadas ao tecido adiposo, a leptina é a adipocina mais bem 

caracterizada em animais domésticos (RADIN et al., 2009) e apresenta papel na supressão do 

apetite e aumento do gasto energético por ligação ao seu receptor nos centros de saciedade 

hipotalâmico (HESKA & JONES, 2001; BUFF et al., 2002; PIANTEDOSI et al., 2016). A 

adiponectina apresenta papel importante no aumento da sensibilidade à insulina, estimulando a 

fosforilação da proteína quinase ativada por adenosina monofosfato (AMP) em órgãos-alvo da 

insulina, como músculo esquelético e fígado (HOPKINS et al., 2007). Outra adipocina 

associada à regulação do balanço energético e do metabolismo é a resistina; ela pertence a uma 

família de proteínas ricas em cisteína, encontradas em regiões de inflamação e, representa a 

mais “atual” das adipocinas, descoberta em 2001, em ratos (STEPPAN et al., 2001; LAZAR, 

2007). A resistina é secretada por monócitos e adipócitos, possui cerca de 108 aminoácidos e 

peso molecular de 12.5 kDa (GUIMARÃES et al., 2007). 
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A produção de adipocinas do tecido adiposo pode ser influenciada pelo estado 

nutricional (TRUJILLO & SCHERER, 2006). Em particular, a obesidade desregula a secreção 

das adipocinas, o que é geralmente prejudicial à ação da insulina nos tecidos periféricos, como 

músculo e fígado (LAZAR, 2006). Em humanos e roedores, a produção e liberação alterada de 

adipocinas na obesidade tem sido implicada na fisiopatologia de diversas doenças, incluindo 

diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e câncer (RADIN et al., 2009). Embora o aumento 

da concentração de resistina circulante seja considerado como contribuinte para o 

desenvolvimento de resistência à insulina e desequilíbrios metabólicos compatíveis com 

diabetes mellitus do tipo 2 em ratos e seres humanos (JANKE et al., 2002; VILLELA et al., 

2004; FANTUZZI, 2005; COSTA & DUARTE, 2006; SILVEIRA et al., 2009), sabe-se muito 

pouco sobre os papéis/funções da resistina nos cães. 

Apesar dos resultados de maior expressão, com as análises realizadas em nosso estudo 

não podemos avaliar se os animais obesos apresentavam resistência insulínica e se houve 

melhora na sensibilidade deste hormônio posterior ao emagrecimento. Entretanto, a relação 

entre obesidade e aumento da expressão de resistina e, sequente redução com o emagrecimento 

são de extrema importância e, fornecem subsídios para outras pesquisas que avaliem e 

relacionem estas variáveis.  

Em humanos, segundo alguns autores, a expressão de resistina nos adipócitos é reduzida 

e, elevada nos macrófagos e monócitos, o que sugere importante papel inflamatório. Apesar de 

ser expressa e secretada em indivíduos magros, sua concentração está comumente mais elevada 

em indivíduos acima do peso (FANTUZZI, 2005; COSTA & DUARTE, 2006). Assim, em 

indivíduos obesos, seu aumento está ligado à resistência insulínica associada à esta 

enfermidade. Seus efeitos no metabolismo da glicose são antagônicos aos da insulina, pois 

promovem resistência a esse hormônio por meio de aumento da glicogênese hepática, 

apresentando rápido efeito sobre este tecido (VILLELA et al., 2004). 

Estudos realizados em ratos obesos demonstraram que a administração de anticorpos 

anti-resistina reduz a glicemia e melhora a sensibilidade à insulina. Por outro lado, a 

administração adicional dessa adipocina resultou em efeitos contrários, como resistência à 

insulina e diminuição do transporte de glicose induzido pela insulina (JANKE et al., 2002; 

SILVEIRA et al., 2009). Ainda, alguns autores sugerem que esses mecanismos relacionados à 

resistina precisam ser mais bem esclarecidos (YAMAUCHI et al., 2002). Em particular, até 

onde sabemos, a mudança na expressão da resistina com a obesidade nunca foi avaliada em 

cães, mas recentemente um estudo demonstrou aumento da expressão de resistina em gatos 

obesos (TAKASHIMA et al., 2016). 
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Dessa forma, no presente estudo procuramos revelar a expressão gênica de resistina no 

cão. Os resultados encontrados demonstram que os cães expressam essa adipocina e, o 

emagrecimento resultou em redução da sua expressão. Um estudo realizado com células do 

músculo esquelético de ratos (MOON et al., 2003) demonstrou que a resistina inibiu a captação 

de glicose estimulada pela insulina, presumivelmente pela diminuição da atividade intrínseca 

dos transportadores de glicose da membrana celular. Como a inibição da captação de glicose 

implica na falha da sinalização da insulina, acredita-se que a hiper-resistinemia contribua para 

o desenvolvimento de resistência à insulina e desequilíbrios metabólicos compatíveis com o 

diabetes mellitus do tipo 2 (RADIN et al., 2009).  

Em seres humanos, a resistina possui também grande ação aterogênica pelo aumento da 

expressão de moléculas de adesão intercelular-1 e antivascular-1 em células endoteliais 

vasculares e, também pelo aumento da atividade do fator NF-kB, sinalizador para indução de 

adesão destas moléculas (HERMSDORFF & JOSEFINA MONTEIRO, 2004). Desta maneira, 

nosso estudo também gera informações relevantes para novas pesquisas envolvendo obesidade 

e fatores ateroscleróticos em cães obesos. 

Embora a resistina tenha sido primeiramente postulada como contribuinte para a 

resistência à insulina, algumas evidências indicam, também, que essa adipocina está envolvida 

no processo inflamatório. Alguns agentes pró-inflamatórios como TNF-α, IL-6 e 

lipopolissacarídeos podem regular a expressão do gene da resistina. (PANG & LE, 2006). Outra 

evidência que associa a resistina à inflamação é que as concentrações séricas deste mediador 

em seres humanos foram associadas com vários marcadores inflamatórios em algumas doenças. 

Um estudo demonstrou que pessoas que apresentavam sinais severos de inflamação 

apresentaram concentrações mais elevadas de resistina que indivíduos sadios, ou seja, nas 

pessoas com sinais inflamatórios severos, foi encontrada correlação positiva entre a resistina e 

marcadores inflamatórios (DEGAWA-YAMAUCHI et al., 2003). Em outro estudo, 

pesquisadores encontraram correlação também entre as concentrações de resistina e marcadores 

de inflamação, como TNF-α, IL-6, lipoproteína associada a fosfolipase A2, ao avaliarem 879 

indivíduos (REILLY et al., 2004). Nesse estudo, os pesquisadores também observaram relação 

positiva entre a concentração de resistina e o índice de calcificação da artéria coronária, 

concluindo novamente que a resistina pode representar um novo elo entre sinais metabólicos, 

inflamação e aterosclerose. 

Em outro estudo, porém in vitro, Kaser et al. (2003) demonstraram que a expressão de 

mRNA de resistina estava aumentada da mesma maneira que fatores pró-inflamatórios como 

TNF-α, IL-1 e IL-6, sugerindo que as concentrações desse hormônio elevadas, podem 
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corresponder a ligação entre o processo inflamatório e resistência à insulina. Ohmori et al. 

(2005) encontraram associação entre concentrações séricas de resistina com a presença e 

severidade da doença arterial coronariana e, também com resistência à insulina, confirmando 

novamente a hipótese da resistina desempenhar papel de ligação entre a resistência insulínica, 

inflamação e doença arterial coronariana. O envolvimento da resistina no processo inflamatório 

crônico, associado à obesidade, constitui hipótese alternativa capaz de justificar a presença 

dessa proteína, integrante de uma família de proteínas encontradas em regiões inflamatórias, no 

sangue de indivíduos obesos e, também gera relações para explicar alterações em que as 

concentrações normais de insulina são insuficientes para uma resposta normal a este hormônio, 

além disso, traz justificativas para o estudo de fatores ateroscleróticos envolvendo cães obesos. 

Em relação à leptina, esta é sintetizada pelo tecido adiposo em resposta à elevação da 

insulinemia pós-prandial. O aumento de tamanho dos adipócitos funciona como estímulo da 

secreção de leptina (MARTIN et al., 2001). Portanto, há envolvimento da leptina em algumas 

das consequências decorrentes da obesidade, dentre elas a própria resistência à insulina. Vários 

estudos demonstraram aumento da leptina em cães obesos (SAGAWA et al., 2002; ISHIOKA 

et al., 2002; JEUSETTE et al., 2005; ISHIOKA et al., 2007; BRUNETTO, 2010; PARK et al., 

2014; PIANTEDOSI et al., 2016), pois as concentrações circulantes são proporcionais à massa 

adiposa (ISHIOKA et al., 2002; DIEZ et al., 2004; JEUSETTE et al., 2005; ISHIOKA et al., 

2007; GAYET et al., 2007).  

Em nosso estudo não foram observadas diferenças no perfil de expressão gênica da 

leptina no sangue total. Nossos resultados estão apresentados como expressão relativa, a qual é 

baseada na taxa de expressão de um gene alvo, comparada com um gene referência, seguidos 

por correção pelos CT dos genes-controle endógenos e das amostras controle. A maioria dos 

estudos apenas quantifica estas citocinas, e talvez por isso, os resultados tenham sido diferentes. 

Em relação à adiponectina, embora alguns estudos tenham demonstrado que esta adipocina 

se correlaciona inversamente com a gordura corporal (ISHIOKA et al., 2009; MURANAKA et al., 

2011; TVARIJONAVICIUTE et al., 2012a; TVARIJONAVICIUTE et al., 2012b; PARK et al., 

2014; PIANTEDOSI et al., 2016), outros estudos, principalmente em gatos, não encontraram essa 

mesma correlação (CORADINI et al., 2013; BJORNVAD et al., 2014; WITZELA et al., 2015). Em 

nosso estudo, a expressão gênica de adiponectina foi maior nos animais obesos em comparação aos 

animais emagrecidos, este resultado vai contra a maioria dos estudos publicados na espécie. Na 

literatura disponível, em humanos, Doumatey et al. (2012) avaliaram a prevalência de 

adiponectina paradoxalmente alta ou hiperadiponectinemia paradoxal (HAP) em pessoas 

obesas e, investigou sua relação com o fenótipo de obesidade metabolicamente saudável. Tal 
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fenótipo foi descrito por Karelis et al. (2008a) como indivíduos obesos com perfis metabólicos 

favoráveis, caracterizados por adequada sensibilidade à insulina e, perfil lipídico e hormonal 

normais (KARELIS et al., 2008a; PRIMEAU et al., 2011). Morrison et al. (2010) também 

avaliaram este paradoxo e, constataram que a adiponectina sérica maior do que a esperada 

estava associada à esta obesidade “saudável”. Além disso, outro estudo descreveu que cerca de 

20 a 30% de pessoas adultas obesas (AGUILAR-SALINAS et al., 2008) apresentaram 

concentrações elevadas de adiponectina. Assim, apesar de contraditório, na medicina humana 

existe a classificação de indivíduos “metabolicamente saudáveis, mas obesos” (KARELIS et al., 

2008b).  

Um ponto muito importante a se considerar são os critérios de seleção de nosso estudo, 

os quais foram baseados na escolha de indivíduos obesos e “saudáveis”, cujos resultados dos 

exames físicos (com exceção do ECC) e laboratoriais estivessem dentro dos intervalos de 

referência para a espécie. Desta maneira, ao se avaliar os exames bioquímicos, hemograma e 

avaliação de triagem, pudemos constatar esse perfil metabólico saudável. Embora estes achados 

sejam consistentes e, similares aos do nosso estudo com cães, nenhuma pesquisa até o momento 

(nem em medicina veterinária, nem em medicina humana) forneceu os mecanismos 

moleculares que vinculam altas concentrações de adiponectina com um perfil metabólico 

“favorável”. A este respeito, mais estudos moleculares, incluindo proteômica, metabolômica e 

genômica, são necessários para identificar adequadamente esse subconjunto de indivíduos 

obesos com o objetivo de em longo prazo entender a fisiologia envolvida na proteção desses 

indivíduos contra condições adversas associadas à obesidade, próximos passos do nosso grupo 

de pesquisa. Uma hipótese que levantamos com base nos resultados encontrados, é a de que os cães 

obesos respondem às alterações promovidas pelo excesso de peso com o aumento da expressão de 

adiponectina para contra-balancear os efeitos da resistina e outras citocinas inflamatórias.   

Além disso, alguns autores demonstraram que as mulheres apresentaram concentrações 

mais altas de adiponectina circulante que os homens, apesar do IMC elevado em ambos os 

grupos (JANKE et al., 2002; CONSIDINE et al., 2008). Até onde sabemos, esta avaliação por 

gênero não foi estudada em cães e, no nosso estudo, como forma de padronização, foram 

incluídas apenas fêmeas castradas. Dessa forma, é possível que a variável “gênero” tenha 

influenciado nos resultados ora encontrados. 

A adiponectina e TNF-α podem ser inibidos mutuamente e, a expressão de TNF- α pode 

ser controlada pela adiponectina. O TNF-α representa um produto de macrófagos relacionado 

a distúrbios metabólicos e processos crônicos de inflamação (OGAWA et al., 1999). O vínculo 

molecular entre o TNF-α e a obesidade é que a expressão desta adipocitocina está aumentada 
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no tecido adiposo e, esta diminui com a perda de peso corporal; resultado já observado em cães 

por meio da quantificação de citocinas por outra metodologia (GAYET et al., 2004; GAYET et 

al., 2007; GERMAN et al., 2009; BRUNETTO, 2010; BASTIEN et al., 2015). Diferente do 

observado no presente estudo, baseado na expressão gênica de mRNA de TNF-α nos animais 

obesos em comparação aos emagrecidos. Seguindo esta linha de raciocínio, um recente estudo 

realizado por Bastien et al. (2015), avaliou os efeitos da perda de peso nas citocinas circulantes 

de cães da raça Beagle, durante o início do emagrecimento, com três meses de emagrecimento 

e, após seis meses de regime. Os autores observaram que diversas citocinas diminuíram ao 

longo do programa de perda de peso (MCP-1, IL-7 e IL-2, IL-18) e, apenas o maior período de 

tempo demonstrou diferenças ou tendências de normalização. 

Os resultados obtidos na expressão de mRNA da interleucina-6 (uma adipocina pró-

inflamatória) e interleucina-10 (uma adipocina anti-inflamatória) também não diferiram entre 

os grupos. Outro recente estudo também não demonstrou qualquer redução na citocina pró-

inflamatória IL-6 durante a perda de peso (BASTIEN et al., 2015). Na mesma linha, alguns 

autores avaliaram um programa de ganho de peso em cães Beagle e também não observaram 

alterações nas concentrações de TNF-α sérico e de IL-6 (VAN DE VELDE et al., 2013). Por 

outro lado, Frank et al. (2015) verificaram que as concentrações de IL-6 e MCP-1 aumentaram em 

cães com sobrepeso. Deve-se salientar também que evidências demonstraram que o tecido 

adiposo visceral produz e secreta três vezes mais IL-6 do que o tecido adiposo subcutâneo 

(FRIED et al., 1998). A avaliação da expressão gênica não foi realizada em células do tecido 

adiposo, mas sim em células do sangue e, isto pode ter influenciado nos resultados encontrados. 

Não há em literatura trabalhos que comparem a expressão gênica da resposta imunoinflamatória 

em diferentes tecidos corporais de cães obesos e após o emagrecimento, sugestão também para 

próximos estudos.  

As citocinas pró-inflamatórias de maior relevância são: IL-6, TNF-α, a IL-8. Em nosso 

estudo também foi observado maior expressão de mRNA da IL-8 nos animais obesos quando 

comparados aos emagrecidos, o que corrobora os resultados em seres humanos. Recentemente, 

descobriu-se que as concentrações de IL-6 e MCP-1, mas não de IL-8, aumentaram em cães 

com sobrepeso (FRANK et al., 2015), enquanto outro estudo encontrou concentrações 

decrescentes de IL-8 e outras interleucinas com perda de peso em cães (BASTIEN et al., 2016). 

Vitger et al. (2017) objetivaram avaliar as alterações nos indicadores de metabolismo da glicose 

(glicemia de jejum, insulina e peptídeo C), colesterol, adipocinas, leptina e adiponectina, além 

de parâmetros inflamatórios (proteína C reativa, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, MCP-1) em resposta 

à restrição dietética com ou sem exercício físico. Os autores observaram diminuição de 
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citocinas pró-inflamatórias (IL-8) após o emagrecimento, porém apenas no grupo que além da 

restrição energética, realizava atividade física. Isso está de acordo com estudos em humanos, 

nos quais o exercício físico demonstrou reduzir as concentrações plasmáticas desses parâmetros 

em indivíduos obesos (TRØSEID et al., 2004; BEAVERS et al., 2010). No entanto, os autores 

não puderam determinar se a diminuição observada no grupo emagrecido com atividade física 

foi induzida pela perda de peso e exercício, ou principalmente pela perda de peso, porém, o 

mesmo efeito não foi observado no grupo emagrecido sem atividade física, mas neste grupo as 

concentrações iniciais já eram baixas. Todos os tutores de nosso estudo foram estimulados a 

intensificar a atividade física de seus animais, inclusive para auxiliar no programa de 

emagrecimento, assim os resultados de redução da IL-8 dos animais após emagrecimento 

também podem ser justificados tanto pelo emagrecimento através da restrição energética, 

quanto pelo aumento da atividade física. 

Pesquisas na literatura humana apontam essa ligação entre o aumento das concentrações 

de mediadores pró-inflamatórios nos obesos e a melhora desses parâmetros com a perda de peso 

(DAS et al., 2003; CHRISTIANSEN et al., 2005), e pesquisas recentes indicam que a IL-8, um 

potente quimioatrativo e ativador de neutrófilos, também pode estar elevada em indivíduos 

obesos (CARPAGNANO et al., 2010). Em seres humanos, estudos nesta área demonstraram 

que a IL-8 apresenta correlação positiva com o índice de massa corpórea e aumento de gordura 

visceral (CARPAGNANO et al., 2010; CIORTEA et al., 2014). O acúmulo progressivo de 

monócitos e macrófagos no tecido adiposo contribui para o aumento das concentrações de sinais 

pró-inflamatórios, sendo liberados em conjunto com os adipócitos (CIORTEA et al., 2014). 

Em relação aos resultados de imunidade, uma forma bastante interessante na defesa do 

organismo contra a invasão ou proliferação de qualquer agente biológico considerado estranho 

é a ação dos linfócitos; células fundamentais dentro de um organismo, que são relacionadas a 

defesa, inativação e retirada de agentes agressores do sistema (NETO et al., 2009). Portanto, 

com o propósito de se avaliar a resposta linfoproliferativa dos animais incluídos no estudo, 

utilizou-se a técnica de citometria de fluxo com CFSE. Nesta técnica, à medida que os linfócitos 

se dividem, metade da CFSE intracelular gera picos de células com fluorescência decrescente 

em uma escala logarítmica. Com isso, este método apresenta precisão na medição de 

linfoproliferação, em comparação às técnicas mais tradicionais (LYONS, 2000; 

SATHIYASEELAN & BALDWIN, 2000).  

Os resultados obtidos indicam que após o emagrecimento, os animais passam a 

apresentar a taxa de linfoproliferação similar ao de animais em escore ideal, ou seja, o déficit 

imunológico na proliferação de linfócitos que a obesidade provoca, pode ser revertido com o 
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emagrecimento. Vale ressaltar que em outras espécies (humanos e modelos de ratos) a 

obesidade tem sido associada à alterações na imunidade e inflamação crônica de baixo grau 

(NIEMAN et al., 1999; SAMARTÍN & CHANDRA, 2001; BERG & SCHERER, 2005; 

TAKEMURA et al., 2007; DE ROSA et al., 2015).  

Dados obtidos a partir de estudos como o de Takemura et al. (2007) em ratos, 

corroboram a ideia de que a redução na gordura corporal de animais obesos permite melhora 

nas características de linfoproliferação, ou seja, animais magros apresentam maior proliferação 

das células da medula óssea que dão origem aos linfócitos e macrófagos. 

Segundo Ceddia (2005), filhotes de cães obesos podem apresentar risco aumentado de 

complicações sérias do vírus da cinomose. Por outro lado, a restrição energética leve e a 

manutenção de um adequado ECC (4-5) podem retardar o declínio relacionado à idade na 

função celular imune em cães (GREELEY et al. 2006). Cães que mantiveram o ECC ideal 

(média de 4,6) neste estudo, apresentaram menor declínio relacionado à idade na resposta 

linfoproliferativa a mitógenos e menor declínio relacionado à idade na contagem total de 

linfócitos (populações de células T, CD-4 e CD- 8) em comparação com cães que mantiveram 

ECC condizente ao sobrepeso (média de 6,7). 

Van de Velde et al. (2012) observaram que o ganho de peso e aumento do ECC foram 

acompanhados por concentrações mais altas de leptina, aumento de IgA e IgM, aumento do 

número de linfócitos e maior resposta à estimulação mitogênica das células mononucleares do 

sangue periférico in vitro. No entanto, quando a resposta imune foi avaliada em condição obesa 

estável, nenhuma alteração nas funções imunes, nem inflamação sistêmica de baixo grau foi 

observada pelos mesmos autores (VAN de VELDE et al., 2013). 

Apesar do estudo de Van de Velde et al. (2013) não ter observado alteração nas funções 

imunes, ponderações devem ser realizadas e os resultados encontrados são interessantes de 

serem discutidos. Nesse trabalho, Van de Velde et al. (2013) induziram a obesidade em oito 

cães beagle adultos saudáveis por um período de ganho de peso de 47 semanas, seguido de um 

período de 26 semanas de obesidade estável. Concentração de leptina sérica e citocinas 

inflamatórias, funcionalidade de linfócitos e atividade fagocitária de neutrófilos e monócitos 

foram avaliadas em dez intervalos de tempo. A concentração de leptina no soro elevou-se 

durante o período de ganho de peso, mas apresentou redução durante o período de obesidade 

estável. Além disso, segundo Van de Velde et al. (2013) no final do ganho de peso, em longo 

prazo, observou-se diminuição da proliferação de linfócitos T, ou seja, similar aos resultados 

de nosso estudo, mas esta alteração pareceu ser transitória após a estabilização do peso corporal. 
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Esse achado pode implicar na confirmação de resposta imune alterada em cães com diferentes 

equilíbrios energéticos.  

Os resultados encontrados em nosso estudo não se referem aos de animais com 

obesidade induzida e, por se tratarem de animais de tutores, os cães além de estarem na condição 

obesa há mais de dois anos, apresentavam consumo superior a sua necessidade energética de 

manutenção, quando foram avaliados no início do estudo, ou seja, estavam em balanço 

energético positivo e consequente ganho de peso. Desta maneira, nossos resultados associados 

aos de Van de Velde et al. (2013) sugerem que a alteração no balanço energético durante o 

início da obesidade (tornar-se obeso versus ser obeso), induz função imunitária deficiente de 

linfócitos, que pode ser corrigida com a estabilização do ganho de peso e principalmente com 

o emagrecimento. 

Desta maneira, os adipócitos integrantes de um tecido endócrino ativo, através da 

expressão gênica e secreção de uma série de citocinas atuantes na imunoinflamação, por meio 

da maior secreção de determinadas citocinas e inflamação crônica de baixo grau, atuam sobre 

o cérebro, tecidos periféricos e células do sistema imunológico (MATARESE & LA CAVA, 

2004; HOTAMISLIGIL, 2005; TRAYHURN, 2005; GERMAN et al., 2010; WELLEN & 

HOTAMISLIGIL, 2005). A Figura 19 esquematiza os resultados obtidos no presente estudo 

numa tentativa de associar a relação entre obesidade, citocinas inflamatórias e seus efeitos no 

sistema imunológico, já discutidos. 
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Figura 19 - Relação entre obesidade, citocinas inflamatórias e seus efeitos no sistema imunológico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VENDRAMINI, T.H.A (2019). 

 

 

8 CONCLUSÕES 

 

Nas condições de realização do presente estudo, foi possível concluir que: 

 

• Cães obesos apresentam aumento da expressão gênica de resistina em células do 

sangue e, o emagrecimento diminuiu a expressão deste marcador; 

• A obesidade também resultou no aumento da expressão gênica de IL-8 e a perda 

de peso reduziu a sua expressão; 

• Animais com maior massa gorda corporal apresentaram maior expressão gênica 

de adiponectina e o programa de perda de peso resultou em redução expressão 

desta molécula; 
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• Cães obesos apresentam menor taxa de linfoproliferação do que cães em condição 

corporal ideal e, a perda de peso reverteu essa alteração; 

• O primer desenhado e testado para avaliação da expressão de resistina apresentou 

resposta satisfatória, com base em resultados encontrados na literatura, para outas 

espécies, em relação as sequências de primers para avaliação de leptina, 

interleucina-6 e interleucina-10, estas não foram satisfatórias; 

•  O alimento empregado bem como o protocolo de perda de peso instituído no 

estudo, resultaram em respostas satisfatórias, com base na taxa de perda de peso 

semanal dos cães, composição corporal e manutenção das variáveis bioquímicas. 
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Apêndice 1 - Quantificação e qualidade do RNA das amostras avaliadas. 

Animal 
Quantidade de RNA ng/ml ou ug/ml 

Relação 260nm/280nm (qualidade de 1,8 a 2,0) 
Leitura 1 Leitura 2 

A 20,36 20,34 1,93 

B 13,76 13,66 1,80 

C 45,23 42,14 1,98 

D 16,9 19,44 1,88 

E 66,36 65,53 1,97 

F 64,92 - 1,89 

G 34,14 44,70 2,078 

H 62,42 - 2,035 

I 57,97 56,30 1,941 

J 58,02 52,24 1,89 

K 5,84 8,81 2,26 

L 35,48 36,83 1,99 

M 23,88 21,56 1,83 

N 16,39 16,78 1,94 

O 21,38 - 1,71 

P 12,28 12,64 1,69 

A1 16,41 16,96 1,90 

B1 43,64 45,31 1,88 

C1 10,16 10,923 1,69 

D1 16,74 10,354 1,67 

E1 16,15 - 1,70 

F1 18,09 17,41 1,69 

G1 9,23 9,03 1,79 

H1 15,62 9,55 1,73 
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1Mesmos animais do grupo obeso após o emagrecimento. 
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Apêndice 2 - Exemplos das curvas de amplificação dos primers (A), resistina (B), leptina (C) e IL-10 (D) avaliados por qRT-PCR. 
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Apêndice 3 - Valores de eritrogramas encontrados nos grupos experimentais obesos e controle no início do estudo. 

1 Volume corpuscular médio. 
2 Hemoglobina corpuscular média. 
3 Concentração da hemoglobina corpuscular média. 
4 Proteína plasmática total. 

 

Animal 

 Eritrócitos 

(milhões/mm3) 

Eritroblastos 

(%)  

Hematócrito 

(%) 

Hemoglobina 

(g/dL) 

V.C.M.1 

(mm3) 

H.C.M.2 

(pg) 

C.H.C.M.3 

(g/dL3) 

Prot. Plasm. Total4 

(g/dL) 

Plaquetas 

(mm3) 

Grupo obeso 

A 7,16 0 52 18,30 72,80 25,60 35,10 6,60 209.000 

B 7,60 0 53 17,30 69,74 22,76 32,64 8,00 248.000 

C 7,00 0 49 16,30 70,00 23,29 33,27 7,80 239.000 

D 7,60 0 53 17,00 69,74 22,63 32,45 7,40 270.000 

E 7,60 0 53 17,60 69,74 14,30 23,16 7,60 246.000 

F 7,00 0 49 16,30 70,00 23,29 33,27 8,40 277.000 

G 7,00 0 47 16,50 67,14 23,57 35,11 8,40 110.000 

H 7,60 0 50 16,80 65,79 22,11 33,60 6,80 417.000 

Grupo controle 

I 6,40 0 45 15,00 70,31 23,44 33,33 7,00 258.000 

J 8,00 0 53 18,00 66,25 22,50 33,96 7,40 190.000 

K 7,20 0 50 16,66 69,44 23,14 33,32 7,00 175.000 

L 7,48 0 49 16,30 65,51 21,79 33,27 7,80 223.000 

M 6,28 0 42 14,00 66,88 22,29 33,33 7,40 265.000 

N 7,12 0 47 16,50 66,01 23,17 35,11 7,80 269.000 

O 7,31 0 50 16,10 68,40 22,02 32,20 7,00 373.000 

P 6,80 0 51 16,30 75,00 23,97 31,96 8,00 375.000 
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Apêndice 4 - Valores de leucogramas encontrados nos grupos experimentais obesos e controle no início do estudo. 

Animal 

Leucócitos Bastonetes  Segmentados  Linfócitos Monócitos  Eosinófilos  Basófilos 

(mm3) (%) (células/mm³)  (%) (células/mm³)  (%) (células/mm³) (%) (células/mm³)  (%) (células/mm³)  (%) (células/mm³) 

Grupo  obeso 

A 7.900 0 0  59 4661  28 2212 3 237  10 790  0 0 

B 6.100 0 0  45 2745  38 2318 0 0  17 1037  0 0 

C 12.400 0 0  42 5208  28 3472 4 496  26 3224  0 0 

D 6.000 0 0  70 4200  18 1080 2 120  10 600  0 0 

E 7.700 0 0  62 4774  18 1386 0 0  20 1540  0 0 

F 10.100 0 0  46 4646  20 2020 4 404  30 3030  0 0 

G 12.400 0 0  61 7564  10 1240 4 496  23 2852  2 248 

H 9.900 3 297  63 6237  24 2376 6 594  4 396  0 0 

Grupo  controle 

I 8.100 0 0  62 5022  13 1053 6 486  19 1539  0 0 

J 6.900 0 0  38 2622  41 2829 0 0  21 1449  0 0 

K 12.000 0 0  49 5880  16 1920 1 120  34 4080  0 0 

L 9.300 0 0  47 4371  22 2046 0 0  31 2883  0 0 

M 10.900 0 0  60 6540  25 2725 3 327  12 1308  0 0 

N 16.100 4 644  38 6118  34 5474 3 483  21 3381  0 0 

O 10.000 0 0  51 5100  30 3000 10 1000  9 900  0 0 

P 10.700 0 0  46 4922  27 2889 3 321  24 2568  0 0 
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