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RESUMO 

 

 

Dentre os diversos problemas relacionados à má nutrição de cães, a obesidade é um dos mais 

freqüentes e importantes. Pesquisas sobre a população de cães levados às universidades ou 

clínicas veterinárias mostram que 25 a 33% dos cães são obesos e 40% dos cães adultos 

apresentam sobrepeso, condição definida pelo excesso de peso entre 10 a 20% do peso ideal. 

Esta porcentagem pode chegar até 75% em cães idosos. Sua principal etiologia fundamenta-se 

no desequilíbrio entre a ingestão e o gasto energético, existindo inúmeros fatores que 

contribuem com esta condição. Os proprietários dificilmente a reconhecem como uma 

alteração clínica que possa trazer graves conseqüências a seus animais, sendo capaz de 

deteriorar funções corporais e prejudicar a saúde e o bem estar animal. A única forma de 

reduzir o peso é a redução da ingestão calórica. 

 

Palavras-chave: Obesidade. Cães. Alteração clínica. 

 

 
 



ABSTRACT 

 

 

Among all sorts of bad nutrition problems in dogs, obesity is the most important and frequent. 

Researchs about dogs in universities show that 25 to 33% of the dogs are obese and 40% of 

adult’s dogs are overweight, condition that happens when the animal is 10 to 20% more 

weighty than the ideal.  This percentage can rise until 75% in old dogs. The main cause of this 

is a disaquilibrium between ingest and energy’s consumption. The owners hardly recognize as 

a clinical disorder that can cause bad consequences for their pets, damage their corporal 

integrity and deteriorate their health. The only way to lose weight is to reduce calorias on 

meal. 

 

Keywords: Obesity. Dogs. Clinical disorder. 
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1 I�TRODUÇÃO 

 

 

A obesidade é o problema nutricional mais importante na clínica de pequenos animais 

e apresenta uma firme tendência a um aumento progressivo relacionado ao aumento da 

população de animais de estimação em todo o mundo (SAAD, 2004). Configura, portanto, a 

desordem nutricional mais comum em cães de nações desenvolvidas (VEIGA, 2005).  

 

Uma boa condição corporal relaciona-se com o equilíbrio energético em que se 

encontra o animal. Quando a energia gasta é igual à ingerida pode se dizer que o animal 

encontra-se em balanço energético, de modo que a quantidade de gordura armazenada não 

muda, mantendo o mesmo peso. Em condições de balanço energético positivo, o consumo de 

energia é maior que o gasto, assim, essa energia se acumula como tecido adiposo provocando 

aumento de peso e, por conseguinte, obesidade. Em condições de balanço energético 

negativo, o organismo é capaz de degradar seus próprios tecidos para cobrir as necessidades 

energéticas e, à medida que estes depósitos vão se esgotando, o animal emagrece e seu peso 

diminui (BURGER; BLAZA, 1988; GUIMARÃES; TUDURY, 2006). 

 

A nutrição apropriada é um dos pré-requisitos mais importantes para a saúde e o bem 

estar animal (SEIXAS et al., 2003). Os principais objetivos da alimentação dos animais 

domésticos incluem a manutenção de uma saúde ótima, a obtenção de uma taxa de 

crescimento normal (mas nunca excessiva), apoio à gestação e lactação e, em alguns casos, a 

contribuição para um rendimento de alta qualidade (CASE et al.,1998). Saad (2004) afirma 

que um organismo saudável é provido da capacidade de alimentar-se de quantidades 

adequadas, digerir e absorver os nutrientes, carreá-los através dos vasos sangüíneos e 

linfáticos;  e transformar estes nutrientes em substâncias específicas necessárias, ou oxidá-los 

para o fornecimento de energia (LEIBETSEDER,1987).  

 

Na espécie humana, a obesidade apresenta um crescimento acelerado e preocupante. 

Segue a mesma tendência, a obesidade em animais de companhia, em conseqüência da 

sobrecarga do fornecimento de carboidratos e gorduras, castração, sedentarismo e resistência 

à insulina, o que aumenta a susceptibilidade a várias enfermidades (VEIGA, 2005). 

 



 10

Os cães devem ser alimentados com uma dieta adequada que lhes forneça todos os 

nutrientes essenciais, nas quantidades e proporções corretas, a fim de conservá-los sadios ao 

longo das fases de sua vida (CASE et al.,1998). Porém, as exigências energéticas variam 

muito entre cães e gatos. Alguns precisam em torno de 20% a mais ou a menos das 

quantidades recomendadas pelos fabricantes de alimentos para animais (GUIMARÃES; 

TUDURY, 2006). 

 

Devido a estas dificuldades no fornecimento adequado das exigências metabólicas dos 

animais de companhia, estamos tornando-os cada vez mais suscetíveis a desbalanços 

nutricionais que são relacionados grandemente a doenças do aparelho locomotor, cardíaco e 

sistema endócrino. Animais idosos possuem ainda maior probabilidade de desenvolverem um 

quadro de obesidade já que consomem menor energia para a manutenção do metabolismo, e 

pelo hábito, comem a mesma quantidade e mesmo tipo de alimentos de quando eram mais 

jovens (HUSTON, 2009). 

 

Nas raças sensíveis e nos animais castrados, talvez seja importante fornecer cerca de 

80% das quantidades recomendadas inicialmente e, depois ajustar progressivamente para que 

o animal mantenha uma boa condição física (BIOURGES, 1997)  

 

As recomendações diárias para o cão dependem do tamanho, do peso, das condições 

ambientais, da atividade, do seu estado fisiológico e dos níveis de disponibilidade dos 

distintos nutrientes na dieta. Geralmente adota-se para cálculo dos requerimentos energéticos 

diários de manutenção, de um cão, a equação de 132 kcal x Peso0,75(kg) (GUIMARÃES; 

TUDURY, 2006). 

 

Esta revisão bibliográfica tem como o objetivo identificar a obesidade como um 

problema emergente e grave, que necessita de maior atenção por parte do clínico, assim como 

do proprietário, que deve ser alertado e conscientizado das causas e alterações secundárias 

que esta patologia pode acarretar, além de apresentar algumas opções de tratamentos para a 

reversão do quadro. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CONCEITO DE OBESIDADE 

 

 

A obesidade trata-se de uma condição patológica caracterizada por um acúmulo de 

gordura maior que o necessário para otimização das funções do corpo, suficiente para 

deteriorá-las e prejudicar a boa saúde e o bem-estar animal (BIOURGES, 1997; 

MORGANTE, 1999). Por princípio, a obesidade é causada por um consumo excessivo de 

calorias que excedem às necessidades energéticas, embora fatores como genética e algumas 

condições patológicas secundárias possam estar envolvidas na etiologia (SAAD, 2004). 

 

Segundo Rubén Gatti (2002), a obesidade é definida como um estado físico com 

modificações de forma e aumento visível de tamanho (gordura) que leva a mais de 20% de 

sobrepeso por acúmulo de tecido adiposo. Este estado é realmente patológico porque produz 

uma deterioração marcada na saúde e uma diminuição da vida do paciente. Quando um cão 

está excessivamente obeso, aumentam os problemas circulatórios, articulares e locomotores, 

além de enfermidades de pele e tumores (HUSTON, 2009). 

 

Pode-se chamar de sobrepeso, quando se tem até 15% acima do peso ótimo, e de 

obesidade, quando esse excesso ultrapassa esse valor, sendo fácil observar cães com 50%, ou 

mais, acima do peso ideal. O principal problema desses animais com sobrepeso é que os 

proprietários não o reconhecem como um peso anormal (CAMPS, 1992; GUIMARÃES; 

TUDURY, 2006; LEWIS et al, 1987).  

 

Em condições normais os cães adultos controlam a quantidade de alimento ingerido, 

mas devido à alta palatabilidade dos alimentos comerciais e estímulos condicionados 

previamente pelo proprietário, como o oferecimento de prêmios por conduta, a grande maioria 

dos animais de estimação ingere uma maior quantidade de alimentos que o necessário para 

sua manutenção nas condições em que vive (SAAD, 2004). 
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A alimentação excessiva, rica em gorduras e carboidratos, tais como bolo, doces e 

variados tipos de restos da alimentação humana mostram-se como o principal fator de 

manifestação excessiva de peso em pequenos animais. Em conseqüência disto, os animais 

passaram a manifestar alterações semelhantes às de seus proprietários, sendo a obesidade uma 

das afecções observadas com freqüência (MÜLLER, 2007). 

 

Os animais obesos não necessariamente comem muito, já que não é necessária uma 

grande ingestão de energia para mantê-los gordos (GUIMARÃES; TUDURY, 2006). No 

desenvolvimento da obesidade observa-se, habitualmente, uma fase inicial de ganho de peso, 

devido a um excesso de ingestão energética. Uma vez estabelecido um determinado 

sobrepeso, o animal entra em uma fase estática ou de manutenção, onde o consumo de 

alimento se reduz, cobrindo apenas as necessidades energéticas desta nova condição corporal. 

Esta diminuição na ingestão energética em animais obesos é determinada por mecanismos 

envolvidos no controle hipotalâmico de consumo, onde uma alta quantidade de tecido adiposo 

(reserva de gordura) promove um mecanismo inibitório do apetite por uma alta quantidade de 

lipídeos circulantes (AGCC – ácidos graxos de cadeia longa livres no plasma) que agem 

inibindo o consumo em animais obesos, além de níveis altos de insulina no líquido 

cefalorraquidiano (relação com reserva corporal de lipídios) (HUSTON, 2009).  

 

Desta forma, quanto mais obeso o animal se apresentar, menor a ingestão de 

alimentos, proporcionalmente ao peso, já que não houve aumento na capacidade do tubo 

digestivo (SAAD, 2004). Devido a esta inversão na razão gordura corporal:consumo, os 

proprietários assumem que o animal está ingerindo menor quantidade que deveria (VEIGA, 

2005). No entanto, a obesidade pode ser o resultado de uma entrada de energia maior que o 

seu gasto, em algum momento da vida do animal. Isto é, o animal esteve em balanço positivo 

de energia, e o excesso de energia foi armazenado como gordura (LEIBETSEDER, 1987).  

 

A incidência da obesidade nos cães varia de 15 a 50% (CASE et al, 1998; CLARKE, 

1991; JERICÓ; SCHEFFER, 2002; LAFLAMME, 1997; SIMPSON et al., 1993; 

WILKINSON; MOONEY, 1990), sendo de 16,5% nos cães de São Paulo-Brasil (JERICÓ; 

SCHEFFER, 2002). Estudos indicam que existe uma relação direta entre o sobrepeso dos cães 

e o dos proprietários (CAMPS, 1992; LEWIS et al., 1987), demonstrando desta forma a 

necessidade de se tratar o ambiente social como um todo, conhecer o animal bem como suas 

inter-relações com o proprietário são extremamente benéficas para o tratamento e manutenção 
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de quadros de desbalanço nutricional. Não apenas o quadro fisiológico deve ser levado em 

consideração, mas também, as dependências e bases psicológicas que auxiliaram na 

instauração do processo da obesidade (GUIMARÃES; TUDURY, 2006). 

 

O conceito de obesidade leva implícito um transtorno prejudicial para a saúde do 

indivíduo, sendo esta, capaz de aumentar a incidência de algumas enfermidades. Este fato 

unido a elevada freqüência com que se observa a afecção faz da obesidade uma das formas 

mais importantes de má nutrição na prática clínica de pequenos animais (VIGOUREUX, 

1992). 

 

 

2.2 TIPOS DE OBESIDADE 

 

 

Segundo Lorenz (1996), são considerados dois tipos de obesidade: hipertrófica e 

hiperplásica. A obesidade hipertrófica, também conhecida como simples ou comum refere-se 

à presença de tecido adiposo com adipócitos aumentados de tamanho. Já a obesidade 

hiperplásica, obesidade juvenil é causada por um número excessivo de adipócitos, além do 

aumento no tamanho das células (SAAD, 2004); que podem ser controlados geneticamente, 

mas estão certamente envolvidos com a excessiva e precoce ingestão energética 

(GUIMARÃES; TUDURY, 2006).  

 

A obesidade hiperplásica é menos comum que a obesidade hipertrófica e mais difícil 

de ser controlada clinicamente (HAND et al., 1989). A hiperplasia normal dos adipócitos 

ocorre durante as etapas iniciais de crescimento e, ocasionalmente durante a puberdade 

(BERTRAND et al., 1980; HAND et al., 1989). O organismo tem a capacidade de aumentar o 

número de adipócitos, mas não é capaz de reduzir os existentes abaixo de um nível mínimo 

(VIGOUREUX, 1992). A possibilidade de aumento da quantidade de adipócitos em filhotes 

demonstra a importância do controle de peso durante todo crescimento evitando a formação 

de adultos obesos (CAMPS, 1992; CASE et al.,1998).  

 

No desenvolvimento da obesidade juvenil, não só o tamanho dos adipócitos está 

alterado, mas também seu número, o qual permanece por toda a vida. Na obesidade adquirida 
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do adulto, por outro lado, este efeito não se verifica, aumentando apenas o tamanho das 

células, o que torna o controle mais fácil (VEIGA, 2005). 

 

Condições extremas e prolongadas de superalimentação podem provocar uma 

hiperplasia dos adipócitos em alguns animais adultos, porém a maioria dos casos de obesidade 

nestes animais só se deve à hipertrofia dos adipócitos (BJORNTORP, 1983). 

 

 

2.3 CAUSAS DA OBESIDADE 

 

 

Segundo Ruben Gatti (2002) as causas da obesidade podem ser separadas em duas 

classes: as de origem orgânica ou metabólica, de pouca incidência, e as alterações de 

comportamento alimentar, de maior incidência. 

 

A principal influência no gasto energético é o metabolismo basal, que depende da 

proporção dos diferentes tecidos do organismo e da contribuição de cada um deles no 

metabolismo energético total. Nos animais adultos, à medida que a idade aumenta produz-se 

um descenso da massa magra corporal, o que provoca uma diminuição do metabolismo basal, 

das necessidades energéticas diárias e também da atividade voluntária (BRANAM, 1998; 

WILKINSON; MOONNEY, 1990). Um cão de sete anos de idade e de tamanho médio chega 

a diminuir em até 20%, estas necessidades, quando relacionado a quando era um adulto jovem 

(BRANAM, 1998). 

 

Segundo a Royal Canin, citada por Borges e Nunes (1998), apesar das pesquisas 

realizadas com pessoas e com animais de laboratório, ainda não se compreende muito bem 

porque alguns indivíduos conseguem controlar o seu peso facilmente e outros não.  

 

A obesidade é geralmente considerada como o resultado de um consumo excessivo de 

energia e/ou de ineficiência em sua utilização (SAAD, 2004). Excessos e desbalanços assim 

como as deficiências podem agir como deteriorantes a saúde (COMMITTEE ON ANIMAL..., 

1985). No passado, os pesquisadores, concentraram-se na determinação das causas do 

consumo excessivo de energia. Mais recentemente, os trabalhos concentraram-se na 

comparação da utilização de energia nos indivíduos obesos. Esta vertente científica afirma 



 15

que as pessoas obesas e os animais de laboratório são mais eficientes na utilização dos seus 

alimentos e gastam menos energia como fonte de calor (SAAD, 2004). 

 

 

2.3.1 Causas orgânicas 

 

 

As alterações orgânicas ou metabólicas que produzem polifagia com conseqüente 

ganho de peso são, em geral, de origem endócrina como, por exemplo, a disfunção da 

glândula tireóide (hipotireoidismo), das adrenais (hiperadrenocorticismo), do pâncreas 

(hiperinsulinismo, insulinoma, diabetes mellitus e insuficiência exócrina), da hipófise e do 

hipotálamo ventro-medial que regula o centro da saciedade (SAAD, 2004), porém esses 

distúrbios endócrinos respondem apenas por 5% da população obesa em cães e gatos 

(BORGES; NUNES, 1998; MORGANTE, 1999). 

 

 

2.3.1.1 Hipotireoidismo 

 

 

Nesta patologia os animais não produzem o hormônio tireoidiano em quantidade ou 

concentrações suficientes, diminuindo a atividade metabólica e, conseqüentemente, as 

necessidades energéticas. Um animal pode-se tornar obeso após desenvolver o 

hipotireoidismo consumindo as mesmas quantidades de alimentos de quando se apresentava 

saudável (SAAD, 2004). 

 

Como o hipotireoidismo produz um descanso do metabolismo basal, pode predispor à 

obesidade, a determinação dos níveis dos hormônios tireóideos seria importante, mesmo 

sabendo que essa afecção é responsável por uma pequena porcentagem de casos de obesidade 

nos animais (CASE et al.,1998; GUIMARÃES; TUDURY, 2006; MENEGHELLO, 2000). 

 

O diagnóstico diferencial deverá ser feito através da dosagem dos níveis de T4 no 

sangue. Este hormônio pode ser dosado de maneira mais segura, pois está presente no sangue 

em concentração 25 vezes maior do que o hormônio T3. Na maioria dos casos, a dosagem de 

T4 é suficiente para afirmar se seu animal sofre de hipotireoidismo (SAAD, 2004).  
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Dependendo da raça (Pinscher, Beagle, Shetland Sheepdog, Pomeranio, Cocker, Dog 

Alemão, Daschund, Setter, Schnauzer Miniatura, Chow Chow, Boxer, Afgan, Poodle), é 

aconselhável exames para hipotireoidismo antes da instalação do programa de redução de 

peso. Com esta patologia, dificilmente o animal perderá peso somente com a redução calórica. 

O tratamento deverá ser feito concomitantemente ao programa de redução de peso (SAAD, 

2004). 

 

 

2.3.1.2 Doença de Cushing’s (Hiperadrenocorticismo) 

 

 

O hiperadrenocorticismo também pode ser responsável pelo aumento do tamanho 

corporal, devido ao excesso de corticosteróides sintetizados. (CASE et al.,1998; 

MORGANTE, 1999). Segundo Ferrazzolli (2009), o hiperadrenocorticismo (HHD) é um 

distúrbio do cão, associado com taxas excessivas de glicocorticóides endógenos ou exógenos, 

caracterizado por poliúria e polidipsia entre outros.  

 

A expressão “síndrome de Cushing” é uma referência à constelação de anormalidades 

clínicas e químicas resultantes da exposição crônica a excesso de glicocorticóides. A 

síndrome de Cushing canina (SCC) também tem diversas origens fisiopatológicas, mas todas 

têm um determinador comum: concentrações aumentadas de cortisol circulante 

(GUIMARÃES; TUDURY, 2006). 

 

O hiperadrenocorticismo canino espontâneo desenvolve-se, em geral, em cães de 

meia-idade a idosos: entretanto, o HHD pode ocorrer em cães menores de um ano de idade. 

Esta disfunção desenvolve-se mais freqüentemente nos Poodles, Bassês e Boxers, mas pode 

afetar qualquer raça. Embora não haja predileção racial em cães com tumores adrenais 

funcionais, as raças maiores são mais freqüentemente afetadas do que as raças do tipo mini. 

Ambos os sexos são igualmente afetados em cães com HHD, enquanto que 70 a 75% dos cães 

com tumores adrenais são fêmeas. Então o programa de redução de peso deverá ser realizado 

acompanhado com o tratamento da patologia. (SAAD, 2004). O aparecimento de sintomas 

característicos da síndrome de Cushing em animais obesos sugere a realização de exames 

específicos (CASE et al.,1998; MORGANTE, 1999). 
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2.3.1.3 Insulinoma 

 

 

O insulinoma, um tumor pancreático é, depois do adenoma adrenal, a neoplasia 

endócrina mais freqüente em cães. Um animal com insulinoma produz uma quantidade 

excessiva de insulina, aumentando o consumo de alimento e a deposição de tecido adiposo 

(SAAD, 2004). 

 

 

2.3.1.4 Diabetes mellitus 

 

 

Segundo Almeida (2009), dentre as endocrinopatias que acometem os animais de 

estimação, a diabetes mellitus é, sem dúvida, uma das mais freqüentes na clínica de pequenos 

animais. Pode ser caracterizada como uma desordem multissistêmica crônica atribuída à 

parcial ou total falta de insulina para a perfeita atividade celular.  

 

A relação entre a obesidade e a diabetes mellitus não insulino-dependente (DMNID) 

está comprovada em humanos e em cães e gatos (FERREIRA; CARVALHO, 2002). A 

obesidade e a diabetes apresentam uma relação de causa e efeito.  Tanto a diabetes pode ser a 

causa primária da obesidade ou vice-versa; com a obesidade levando ao aparecimento da 

patologia (SAAD, 2004).  

 

Em estudo realizado na Inglaterra, com gerações de cães da raça Keeshound, 

descobriu-se que a doença estava ligada a um gene autossômico recessivo. Essa característica 

hereditária também foi relatada em cães da raça Golden Retriever e Chow Chow (SAAD, 

2004). 

 

Nesta enfermidade, os receptores celulares para a insulina encontram-se preenchidos 

pelo tecido gorduroso dificultando a ação da insulina. Além disso, um animal obeso 

necessitará de um aporte maior de insulina para se manter. Haverá maior produção do 

hormônio, em menor intervalo de tempo, o que, a médio e a longo prazo, levará a exaustão de 

células beta (SAAD, 2004) 
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Alguns processos comumente associados à obesidade (hiperadrenocorticismo, 

hipotireoidismo e diabetes mellitus) podem requerer tratamento diferenciado, e devem-se 

fazer exames completos em animais obesos para diagnostico diferencial. Com relação à 

diabetes, ainda que não exista hiperglicemia, a intolerância a glicose e/ou hiperinsulinemia 

apresenta-se em 61 % dos obesos (SAAD, 2004). 

 

 

2.3.2 Causas comportamentais 

 

 

As causas de maior importância nesta patologia são as de alteração do comportamento 

alimentar, associado a manejo inadequado do proprietário ou a um proprietário 

excessivamente permissivo com seu animal de estimação. Não se sabe com exatidão porque 

ocorre esta alteração, embora existam sugestões que estariam implicados fatores dietéticos, 

ambientais (incluídos os proprietários), e genéticos. 

 

 

2.3.2.1 Causa dietéticas 

 

 

Os alimentos altamente palatáveis e com grande porcentagem de gordura, oferecidos 

“ad libitum”, favorecem o aumento de peso por um aumento de consumo e um rápido 

armazenamento dos lipídeos dietéticos no tecido adiposo (SAAD, 2004). 

 

Animais alimentados com dietas de preparação caseira são mais predispostos a 

tornarem-se obesos do que àqueles alimentados com dietas comerciais (CRANE, 1991; 

WILKINSON; MOONNEY, 1990). Dietas comerciais podem alcançar até 20% de lipídeos. 

Os lipídeos apresentam um efeito quadrático na ingestão de alimentos (até 25% da dieta 

aumenta o consumo e acima diminui devido à alta densidade calórica). Somado ao fator 

palatabilidade, um grama de lipídeos proporciona, em média, 2,25 vezes mais energia 

metabolizável quando comparados com proteínas e carboidratos (9,0, 4,0 e 4, 0 kcal de 

energia metabolizável, respectivamente). Além disso, é o princípio nutritivo que, no 

metabolismo, apresenta menor perda energética devido ao incremento calórico; somente 2% 
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da energia metabolizável (contra 6 a 10 para os carboidratos e 10% para as proteínas) (SAAD, 

2004). 

 

Petiscos e suplementos dietéticos também são problemas, porque, usualmente, contêm 

quantidades significantes de kcal, que não são consideradas na ingestão calórica total diária 

destes animais propiciando uma ingestão excessiva de energia. O excesso de calorias é 

acumulado em forma de gordura produzindo aumento de peso e mudanças na composição 

corporal (CASE et al.,1998).  

 

Muitos casos são simples, porém em muitas ocasiões não é devido simplesmente a um 

apetite guloso e a uma falta de cooperação do dono do animal (GUIMARÃES; TUDURY, 

2006).  

 

 

2.3.2.2 Causas genéticas 

 

 

 Muitos estudos têm sido desenvolvidos sobre diversos tipos de predisposição genética 

em homem e em ratos (Zucker), porém não existe nenhum estudo publicado em cães ou gatos, 

supondo-se, entretanto, que o número de células adipócitas de um indivíduo está regido 

geneticamente (SAAD, 2004). 

 

A obesidade é mais comum em fêmeas do que em machos (LEWIS et al., 1987). Em 

decorrência da menor concentração de hormônios androgênicos, as fêmeas têm menores taxas 

metabólicas basais, o que as predispõe ao aumento de peso (JERICÓ; SCHEFFER, 2002); e 

os animais castrados, além de ser mais pronunciada em algumas raças (Labrador, Cocker 

Spaniel, Basset Hound, Dachshund, Beagles e Shetland Sheepdog). Outras raças são menos 

susceptíveis a quadros de obesidade, como por exemplo: Dog Alemão, Dobermann, 

Starfordshire Bull Terrier, Yorkshire Terrier, Whippet, etc. (SAAD, 2004). 
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2.3.2.3 Causas farmacológicas 

 

 

Os problemas endócrinos, como o hipotireoidismo e a polifagia induzidos pelos 

medicamentos como o acetato de megaestrol (anticonceptivo e regulador do comportamento 

sexual do macho), os corticóides (antiinflamatórios e antialérgicos), o diazepan (ansiolítico e 

anticonvulsivo), ou o primidone (anticonvulsivo) podem provocar obesidade nos cães. Em 

geral estas drogas são administradas por muito tempo, somando-se a sua ação terapêutica os 

efeitos polifágicos secundários (SAAD, 2004). 

 

 

2.3.3 Causas ambientais 

 

 

2.3.3.1 Castração 

 

 

O hipogonadismo é a diminuição marcada de hormônios sexuais devido à castração, 

porém, em alguns casos, pode estar relacionado a alterações genéticas ou congênitas. Parece 

haver uma maior predisposição do macho castrado a obesidade, mas na realidade a 

diminuição ou ausência de testosterona e estrógenos só se relaciona com obesidade pela 

menor atividade física produzida e, em alguns casos, com o aumento do consumo de alimento 

(SAAD, 2004). 

 

O mecanismo responsável por esta ocorrência ainda não está bem esclarecido, porém 

sabe-se que há uma diminuição da atividade física voluntária, um aumento no apetite e uma 

eficiência acrescida de aproveitamento dos alimentos (BIOURGES, 1997).  

 

Alguns animais são castrados entre seis meses e um ano de idade, período em que 

ocorrem quedas naturais da taxa de crescimento e de suas necessidades energéticas. Se o 

proprietário não estiver consciente desta mudança e continuar a alimentá-lo da mesma 

maneira que antes se pode originar um excesso de peso (ROOT et al., 1996). 
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2.3.3.2 Proprietários 

 

 

O proprietário relaciona erroneamente a obesidade a um conceito de beleza e saúde. 

Segundo Ruben Gatti (2002), a maioria dos proprietários não tem consciência da obesidade de 

seus animais e, alertados, usam justificativas como “o animal só come uma vez ao dia”, ou 

também “o animal só come o indicado pelos rótulos do alimento comercial”. Diante dos 

argumentos é necessário esclarecer que uma vez o animal atingiu um estado de obesidade 

avançado (acima de 40 % do peso normal da raça) em geral sua atividade decresce bastante e 

sua necessidade de alimento para a manutenção é baixa, aproximando da que ele teria caso 

tivesse um peso normal, pois, além dos fatores inibidores de consumo (insulina e AGCC 

circulantes) o tecido adiposo apresenta pouca atividade metabólica, com baixa taxa de 

reciclagem. 

 

Ainda segundo Ruben Gatti (2002), outra situação pode ocorrer com animais muito 

ansiosos que solicitam comida permanentemente. Os proprietários, por manejo inadequado, 

cedem aos apelos do animal e oferecem alimentos a cada pedido, criando um reflexo 

condicionado interpretado pelo animal que para comer deve se pedir insistentemente. 

 

Em animais castrados precocemente (sobretudo os machos), um fator adicional 

aumenta a dificuldade de aceitação do problema por parte do proprietário, o período de 

crescimento se prolonga mais que o normal, tendo como resultado um animal com esqueleto 

maior e mais corpulento. O fato leva aos proprietários tardarem a se dar conta da obesidade 

instalada, uma vez que pensam ter um animal robusto e desenvolvido, jamais obeso (SAAD, 

2004). 

 

No quadro 1, estão apresentados alguns dos principais fatores endógenos e exógenos 

que contribuem para o desenvolvimento da obesidade em cães. 

 

QUADRO 1 – Fatores que contribuem para a obesidade em cães.  
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Outros fatores que influenciam na apresentação e agravamento da obesidade: 

 

a) inatividade prolongada em animais reprodutores ou atletas; 

b) animais idosos; 

c) proprietários permissivos, obesos, anciões ou que vivem sozinhos; 

d) utilização de distintos tipos e/ou marcas de alimentos em um mesmo período 

(aumento do consumo global); 

e) utilização de alimentos para a fase de crescimento por animais adultos; 

f) utilização de dietas caseiras sem controle de consumo; 

g) utilização indiscriminada de petiscos e prêmios. 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DA OBESIDADE 

 

 

Para o clínico, o melhor modo de avaliar o sobrepeso é a partir do peso do animal e da 

condição corporal. Somente a pesagem informa pouco a respeito da condição corporal do cão 

e um registro regular do peso e da condição corporal permite identificar uma perda de peso e 

definir o peso ideal (SAAD, 2004). 

 

Existem métodos sofisticados para avaliar a gordura e a massa muscular: diluição de 

deutério e absorção por raios-X duplo feixe (DEXA), que permite a observação do corpo em 

três divisões: mineral ósseo, tecido gordo e tecido magro. É uma técnica não invasiva e 

extremamente precisa podendo ser repetida inúmeras vezes sem prejuízos para a saúde do 

animal. Por enquanto, estes recursos são restritos a centros de pesquisas (GUIMARÃES; 

TUDURY, 2006). 

 

Foi encontrada uma boa correlação em cães e gatos entre a constituição do corpo 

determinada pelo método DEXA e o Cálculo de Pontos da Condição Física. O cálculo dos 

pontos da condição física pode ser realizado facilmente por um veterinário e é, portanto, um 

método preciso para avaliar, de forma prática, a obesidade em cães, mediante inspeção e 

palpação (BIOURGES, 1997; MORGANTE, 1999).  
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Com relação ao método do Cálculo de Pontos, é necessário tomar em conta que as 

costelas dos cães e gatos devem ser facilmente palpáveis; além disso, quando vistos 

dorsalmente, esses animais devem apresentar forma de ampulheta. A perda do estreitamento 

central (cintura), abdome abaulado a partir do último par de costelas, depósitos de gorduras 

evidentes em cada antímero da inserção da cauda, dorsalmente ao fêmur e/ou na região 

inguinal, além do gradil costal não facilmente palpável são indicativos de obesidade 

(JERICÓ; SCHEFFER, 2002; MORGANTE, 1999). No quadro 2 e 3, estão representados os 

pontos de condição física e escore corporal. 

 

Através deste simples método é possível calcular o grau de obesidade e convencer o 

dono do animal da gravidade do problema (GUIMARÃES; TUDURY, 2006). Para 

determinar a existência do aumento excessivo de peso deve-se comparar o peso atual com 

pesos prévios ou com o peso registrado imediatamente depois do animal ter atingido a idade 

adulta. Em alguns casos de cães de raça pura, pode-se realizar comparação com o peso padrão 

para sua raça e calcular o peso corporal ideal (CASE et al.,1998). Na tabela 1, mostram-se os 

pesos médios para machos e fêmeas de diferentes raças de cães. 

 

A mensuração do índice de massa corporal (IMC) é um método citado como sendo 

prático para acessar a condição corporal em cães, porém é usado raramente nesta espécie, e 

largamente em felinos (VEIGA, 2005). Por ser um método reconhecido pelo OMS 

(Organização Mundial de Saúde). Müller (2008) realizou a adaptação do IMC para cães – 

IMCC (Índice de Massa Corporal Canino), para se obter um critério simples e objetivo de 

quantificação de massa corporal para esta espécie. A mensuração da estatura do cão (referente 

à altura utilizada na fórmula do IMC humano) é feita com fita métrica. Considera-se como 

pontos de referência a extensão entre a base da nuca (articulação atlanto-occipital) e o solo 

imediatamente atrás dos membros posteriores, passando e apoiando a fita sobre a base da 

cauda (última vértebra sacral), ficando a fita exatamente medias às tuberosidades ilíacas, 

sobre o dorso do animal, conforme figura 1. Depois de obtidos os dados, faz-se a equação 

aritmética: Índice de Massa Corporal Canino (IMCC) = peso corporal (kg) . 

                                                                                (estatura em m)²  

O IMCC ideal para cães cujo tipo físico é de médio porte (peso médio entre 10 e 25 

kg) compreende valores entre 11, 8 e 15 kg m-²; o IMCC para as raças de grande porte 

apresenta um acréscimo de 20% do IMCC daqueles de médio porte, e os tipos físicos 

miniaturas (até 10 kg) ocorre uma diminuição e 10% (MÜLLER, 2008). 
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Antes do diagnóstico deve-se avaliar a presença de edema ou ascite, que podem 

eventualmente ser confundidos com a obesidade. Quando os sinais clínicos apontam para 

problemas endócrinos é preciso efetuar exames complementares que possam confirmar a 

etiopatogenia. (BIOURGES, 1997; CASE et al.,1998; GUIMARÃES; TUDURY, 2006; 

LEWIS et al.,1987). 

 

Figura 1 – Obtenção da estatura do cão para a mensuração do índice de massa corporal 

canino (IMCC). 

 
                             Fonte: Müller (2008). 
 

 

Quadro 2 – pontos da condição física em cães. 
 

 
Fonte: Manual de Pescrição Hills (2008) apud Núcleo Veterinário (2010). 
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Tabela 1 – peso ideal para várias raças de cães 
 

 
 Fonte: Eukanuba (1993) apud Saad (2004). 

 

 

Quadro 3 – Cálculo dos pontos de condição física (CCF) de cães 
 

 

Fonte: Biourges (1997). 
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2.5 ALTERAÇÕES SECUNDÁRIAS DA OBESIDADE 

 

 

Os cães obesos encontram-se propensos a uma série de desordens, entre elas as 

doenças degenerativas, traumáticas e ortopédicas, doenças cardiovasculares, dispnéia e 

hipertensão; diabetes mellitus; acidentes de anestesia; problemas dermatológicos; problemas 

de reprodução (por exemplo, distocias); diminuição da resposta imune. Além do mais, não 

resta nenhuma dúvida de que a obesidade leva a uma importante redução na qualidade de vida 

(SAAD, 2004). 

 

Algumas implicações médicas mais comuns na obesidade (ALENZA et al., 2000; 

GROGAN, 1995; GUIMARÃES; TUDURY, 2006; MORGANTE, 1999; RODRIGUEZ; 

PERÉZ, 1996; SLATTER, 1995; SHERDING, 1988): 

 

a) Enfermidades Hepáticas (lipidose hepática); 

b) Maior susceptibilidade a infecções; 

c) Alterações dermatológicas (seborréia, dificuldade para a cicatrização etc.); 

d) Maior estresse calórico; 

e) Constipação e flatulência; 

f) Eficiência reprodutiva prejudicada; 

g) Risco aumentado de neoplasias; 

h) Recuperação prolongada; 

i) Predisposição para déficit cardíaco; 

j) Hérnia Inguinal; 

k) Miíase cutânea; 

l) Alterações endócrinas; 

m) Agravamento das funções gastrointestinais; 

n) Hipercolesterolemia; 

o) Hipertrigliceridemia; 

p) Interferência em procedimentos diagnósticos; 

q) Diabetes Mellitus.: a obesidade altera as homeostases da insulina e da glicose. 

As células betas do pâncreas continuam capazes de produzir insulina, mas 

ocorre insensibilidade periférica das células corporais ao hormônio causando 

hiperinsulinemia e diversos graus de intolerância à glicose. É provável que a 
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hiperinsulinemia persistente produzida pela obesidade, seja um fator 

importante no desencadeamento ocasional de diabetes mellitus nos animais 

com sobrepeso. Ao diminuir o peso corporal, normalmente a intolerância à 

glicose é amenizada chegando a valores quase normais (GUIMARÃES; 

TUDURY, 2006).  

 

r) Alterações articulares: os efeitos físicos de carregar um excesso de peso 

colaboram para o aparecimento de problemas articulares e locomotores e para 

o desenvolvimento de artrite, contribuindo para que o animal venha a 

apresentar intolerância ao exercício (CASE et al.,1998) . A complicação das 

injúrias articulares conduz a uma redução de mobilidade e de gasto energético 

podendo dar início a um ciclo causa-efeito-causa (Figura 1), que piora, 

progressivamente, tanto a obesidade quanto a injúria articular (EDNEY, 

1986). 

 

s) Alterações cardiovasculares, dispnéia e hipertensão: a síndrome 

cardiorespiratória da obesidade tem sido bem documentada no homem. Cães 

notoriamente obesos têm mostrado estar mais sujeitos a problemas 

cardiovasculares que cães não-obesos (WILKINSON; MOONNEY, 1990). O 

excesso de peso, ao produzir um aumento no trabalho cardíaco necessário para 

a perfusão de uma massa corporal maior força o sistema circulatório. Este 

incremento no trabalho cardíaco pode produzir um esforço adicional em um 

coração já debilitado pela infiltração de gorduras, contribuindo para 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (CASE et al.,1998). 

 

t) Intolerância ao exercício: a obesidade está associada à intolerância ao exercício, 

pois o tecido em excesso requer maior oxigenação, e o peso adicional na 

parede do tórax resulta em diminuição da tolerância, fadiga e dispnéia 

(WILKINSON; MOONNEY, 1990). Além do que, a dificuldade respiratória, 

problema freqüente nos cães gordos, pode ser causada por depósitos de 

gordura que circundam e estreitam a rota de passagem do ar nas áreas de 

laringe e faringe (MARKWELL; BUTTERWICK, 1996). 
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u) Transtornos reprodutivos e risco aumentado de neoplasias: tem-se observado 

uma maior incidência destas afecções em animais obesos (WARD, 1984). Um 

maior número de casos de tumores mamários em cadelas adultas pode estar 

relacionada à obesidade em idade jovem (ALENZA et al., 2000). 

 

v) Maior risco anestésico-cirúrgico: a obesidade está associada a um grande 

número de alterações anatômicas, fisiológicas e bioquímicas que podem afetar 

outros sistemas orgânicos. Ela promove incremento nos riscos anestésicos e, 

conseqüentemente na mortalidade. A obesidade excessiva restringe a 

ventilação, secundariamente ao acúmulo de gordura mediastinal e/ou ao peso 

extra sobre a parede torácica e diafragma levando ao impedimento respiratório 

e hipóxia. Deve-se ter extremo cuidado ao superestimar dosagens de fármacos 

pelo peso do animal, pois o tecido-alvo dos agentes anestésicos (sistema 

nervoso central) não é maior num animal obeso (FANTONI; CORTOPASSI, 

2002). O ganho de peso no cão tem sido claramente associado a elevações na 

pressão sangüínea, freqüência cardíaca, volume de plasma e débito cardíaco. A 

reserva cardíaca é reduzida, predispondo a parada cardíaca sob anestesia geral. 

A hipóxia arterial induzida pela obesidade piora durante a anestesia, por causa 

de uma redução na capacidade residual funcional, além disso, os anestésicos 

deprimem as funções cardiovasculares e ventilatórias (WILKINSON; 

MOONNEY, 1990). 

 

Figura 2 – Ciclo causa-efeito de obesidade e lesões articulares 
 

 
        Fonte: Saad (2004). 
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2.6 PREVENÇÃO DA OBESIDADE 

 

 

A prevenção é a melhor maneira de tratar a obesidade. Os cães e gatos devem ser 

alimentados de maneira que permita a manutenção de um peso ideal (GUIMARÃES; 

TUDURY, 2006). A prevenção deve começar nos primeiros meses de vida. Filhotes não 

apresentam o sistema de controle voluntário de consumo desenvolvido e tendem a ingerir 

muito mais que suas necessidades energéticas. Como conseqüência, ocorre uma dilatação de 

estômago no animal adulto, com uma ingestão rápida de grandes quantidades de alimento. Em 

cães, o hábito alimentar de ingerir alimentos rapidamente, sem mastigação é oriundo de 

herança genética dos ancestrais, tornando-os mais predispostos a obesidade (SAAD, 2004). 

 

Sabe-se que a obesidade juvenil é rara, porém uma vez estabelecida, torna-se muito 

mais difícil de controlar que a obesidade instalada em animais maduros. É importante 

controlar o consumo de alimentos de acordo com as necessidades de energia para a idade, a 

raça e as condições ambientais a que estão expostos os animais (GUIMARÃES; TUDURY, 

2006). 

 

O conceito mais importante para prevenir a obesidade é administrar somente a 

quantidade necessária de alimento para cobrir as necessidades energéticas de manutenção dos 

animais, além de controlar permanentemente seu peso para regular essa quantidade (SAAD, 

2004). 

 

Nas embalagens de alimentos comerciais existe discriminada a quantidade diária de 

ração necessária para o animal. Mas esses dados não devem ser considerados à risca, já que as 

necessidades dos animais variam de acordo com o nível de atividade e o tipo de metabolismo 

(SAAD, 2004).  

 

Alguns alimentos têm melhor qualidade, logo têm coeficientes de digestibilidade 

ligeiramente superiores e os produtos genéricos apresentam coeficiente de digestibilidade 

significativamente inferior. Em geral, os ingredientes utilizados para animais têm uma 

digestibilidade comparativamente inferior à maioria dos alimentos destinados à alimentação 

humana. À medida que aumenta a qualidade dos ingredientes utilizados, verifica-se 

paralelamente um aumento da digestibilidade dos nutrientes do alimento.  
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Um alimento com baixo coeficiente de digestibilidade contém uma proporção elevada 

de ingredientes que as enzimas do ducto gastrointestinal não podem digerir. Estes alimentos 

atravessam o cólon onde são parcialmente ou totalmente fermentados pelas bactérias 

existentes nesse meio. Uma fermentação excessiva produz gases (flatulência), fezes moles e 

eventualmente diarréia.  

 

Além desses efeitos secundários, um alimento de baixa digestibilidade deverá ser 

administrado em maior quantidade, dado que o animal absorve uma menor quantidade de 

nutrientes por unidade de alimento, aumentando assim o consumo de alimento e a produção 

de fezes. Geralmente cães e gatos digerem melhores produtos de origem animal do que os de 

procedência vegetal. Essa diferença deve-se principalmente à presença de lignina, celulose e 

outros componentes fibrosos dos ingredientes vegetais. Dessa forma, pode-se afirmar que 

produtos de origem vegetal, assim como produtos de origem animal com uma proporção 

muita elevada de pele, pêlo, plumas e tecido conjuntivo não são bem digeridos. Rações com 

níveis de garantia idênticos podem ser totalmente diferentes quando feitos testes de 

digestibilidade (SEIXAS et al., 2003). 

 

O ideal é consultar periodicamente um profissional para que o mesmo faça as 

avaliações corporais e determine as quantidades de energia e, portanto, a quantidade do 

alimento em questão. 

 

Segundo Saad (2004), algumas orientações básicas devem ser passadas aos 

proprietários com o propósito de evitar o acometimento da obesidade:  

 

a) não deixar o alimento no vasilhame durante todo o dia. É melhor dividi-lo em 

porções menores ao longo do dia; 

b) não deixar o alimento por mais de quinze minutos a cada refeição. Se o animal 

não comer, retire a vasilha. 

c) mantenha os animais fora da área de preparação de alimentos e não permita 

que o animal presencie as refeições dos humanos 

d) a utilização de petiscos e coadjuvantes de limpeza bucal devem ser 

consideradas no cálculo das necessidades energéticas diárias; 

e) não associe o oferecimento de petisco a um comportamento condicionado; 
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f) jamais ofereça os restos da alimentação humana ao animal. Eventualmente, 

poderá ser oferecido ao animal algum petisco, mas longe da mesa de refeições; 

g) eduque as crianças para que não compartilhe alimentos com o animal. Do 

mesmo modo, eduque o animal para que ele não roube comida das mãos das 

crianças; 

h) coloque trincos nos armários baixos, ou coloque os alimentos em lugares 

inacessíveis para o animal, principalmente em embalagens com os alimentos 

comerciais; 

i) troque os petiscos calóricos por pedaços de cenouras, maçãs, melões ou peras 

e mesmo biscoitos pouco calóricos de fibras; 

j) um alimento rico em gordura, que está sendo fornecido a um animal sedentário 

deve ser racionado de maneira muito rigorosa. (GUIMARÃES; TUDURY, 

2006). 

 

Além disto, algumas raças e situações específicas exigem atenção redobrada quando se 

fala em obesidade: 

 

a) Beagle, o Bull Terrier, o Cocker Spaniel Inglês e o Labrador apresentam 

grande apetite, com tendências a obesidade se não forem submetidos a 

exercícios constantes; 

b) excesso de peso em Daschund e Basset Hound, de corpo alongado, podem 

provocar problemas graves de coluna; 

c) excesso de peso faz com que os de raças grandes e pesadas, como o 

Rottweiler, o São Bernardo, o Fila Brasileiro e o Mastiff Inglês, se 

movimentem e se exercitem menos. Um alto consumo e pouco gasto podem 

resultar em problemas nas articulações, o que aumenta a chance do animal 

sofrer traumatismos; 

d) deve ser evitado a todo custo um excesso de peso em cães displásicos, pois a 

sobrecarga na articulação pode agravar o problema; 

e) uma atenção deve ser dada a cães idosos, pela facilidade em se tornarem 

obesos. Com o avanço da idade, diminui a atividade, aumenta o desequilíbrio 

energético (consumo calórico se torna muito menor que o gasto) e os 

desequilíbrios hormonais (SAAD, 2004). 
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2.7 CONTROLE DA OBESIDADE 

 

 

O tratamento pode ser muito simples, muitas vezes é apenas um problema de manejo 

(LEIBETSEDER, 1987). A melhor maneira de tratar a obesidade é começar por evitá-la. Os 

alimentos comerciais devem ser selecionados em função dos níveis de atividades e da 

condição física de cada animal e as quantidades de alimentos devem ser ajustadas em função 

das necessidades de cada um (SAAD, 2004). 

 

As recomendações devem servir apenas como um guia para a formulação da dieta, 

pois deve se reconhecer as necessidades de cada cão em circunstância de idade, função, 

estado fisiológico e condição ambiental e financeira de onde se encontra (COMMITTEE ON 

ANIMAL..., 1985).  

 

 

2.7.1 Conscientização do Proprietário 

 

 

Antes de qualquer medida é imprescindível fazer uma avaliação geral do paciente 

com análises laboratoriais como: hemograma completo, química sanguínea, enzimograma 

hepático, análise de urina, avaliação cardíaca, a fim de determinar o estado clínico e a 

presença de complicações (por exemplo, diabetes) que podem modificar o tamanho 

dietético de redução de peso (SAAD, 2004). 

 

Para um programa de redução de peso, o componente mais importante é a 

cooperação do proprietário, se esta não for total, o êxito não é alcançado (LORENZ,1996). 

Geralmente é inútil informar ao proprietário que ele deve alimentar menos, ou somente 

sugerir uma dieta. Um elemento indispensável para que o programa tenha êxito é 

convencer o dono de que seu animal é obeso e que a obesidade pode ter conseqüências 

graves para a saúde animal (GUIMARÃES; TUDURY, 2006). 
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A maioria dos proprietários não tem consciência de que seus animais encontram-se 

obesos, ao contrário, os alimentam excessivamente relacionando o “grande porte” com 

saúde e beleza. Em geral, mesmo convencidos da obesidade do animal, a maioria dos 

proprietários tem dificuldades em aceitar o problema como uma condição patológica. 

Normalmente, o proprietário toma conhecimento da obesidade do animal quando é 

alertado pelo clínico em visitas para vacinas ou outros procedimento de rotina (SAAD, 

2004). 

 

É necessário esclarecer sobre as mudanças requeridas pelo programa de 

emagrecimento no regime alimentar e no estilo de vida do animal (LEIBETSEDER, 1987; 

GROGAN, 1995; BIOURGES, 1997). Os clientes devem ser informados, que muitos dos 

efeitos prejudiciais associados à obesidade são reversíveis com a perda de peso (HAND et 

al., 1989).  

 

Segundo Rubén Gatti (2002) a colaboração dos proprietários e das outras pessoas 

que convivem com o cão é de suma importância para o processo de redução de peso do 

animal. É importante orientar detalhadamente como se realizará o tratamento, a duração 

estimada do mesmo, as visitas periódicas para a pesagem e para realização dos exames 

complementares. Também deve ser informado que nas primeiras semanas freqüentemente 

não ocorre uma alteração de peso importante, sendo que os primeiros efeitos normalmente 

só são observados ao final de quatro semanas de tratamento. Se o proprietário e as demais 

pessoas do convívio com o animal não seguirem estritamente a indicação profissional, o 

tratamento não terá êxito (SAAD, 2004). 

 

Estudos recentes revelaram que o uso da L-carnitina ajuda a transportar ácidos 

graxos para dentro das mitocôndrias para conversão em energia, o que automaticamente 

resulta em uma melhor composição corpórea e a desejada perda de peso. A L-carnitina é 

um nutriente sintetizado do aminoácido essencial lisina, presentes em todas as 

mitocôndrias do corpo, sendo responsável pela oxidação de gordura (CARNITINA, 2010). 

 

A suplementação com vitamina A tem provado ser efetiva, como um nutriente 

alternativo para perda peso, ao normalizar a dosagem de leptina no soro, resultando em 

uma adequada perda de peso nos animais de companhia clinicamente classificados como 

obesos (MURRAY, 2003). 
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2.7.2 Controle alimentar 

 

 

O consumo de alimento pode ser regulado através do jejum ou da utilização de 

dietas hipocalóricas. A metodologia da fome, ou jejum é caracterizada pela redução no 

consumo da dieta normal; tem pouca aceitação, gera procura de mais comida pelo animal 

e ocasiona não só a restrição de calorias como também de nutrientes essenciais. O jejum 

deve ser considerado como última instância no tratamento da obesidade em cães. Ele 

exige a hospitalização do animal aumentando consideravelmente o custo do tratamento, e 

não permite o envolvimento do proprietário excluindo a mudança necessária nas relações 

entre ambos, para manter a condição física, uma vez concluído o programa de tratamento 

(BIOURGES, 1997; GROGAN, 1995; HAND et al., 1989). Não se conhece qualquer 

efeito prejudicial à saúde dos cães quando a restrição calórica é total, porém, a perda de 

peso só é maior 3 a 4% quando comparada aos que sofrem restrição calórica moderada 

(GUIMARÃES; TUDURY, 2006). 

 

O método que utiliza dieta hipocalórica tem como característica uma nutrição 

completa, equilibrada e consistente, conveniência para o dono e uma boa aceitação, com 

dietas palatáveis. Estudos aprofundados demonstraram que 20 a 50% de restrição 

energética, baseada nas necessidades calóricas diárias para conseguir um peso ideal é uma 

maneira segura e eficaz de induzir perda de peso nos cães e gatos obesos (BIOURGES, 

1997; GROGAN, 1995; HAND et al., 1989) .   

 

A primeira fase do controle da obesidade consiste em determinar o peso ideal, 

comparando com o padrão da raça ou com outro animal sem excesso de peso, com a 

mesma constituição e tamanho (SAAD, 2004). 

 

O objetivo a alcançar deve ser razoável e, no caso dos animais que tiverem mais de 

20% de excesso de peso, a operação de perda deve ser fracionada em fases de 20%. Os 

objetivos devem ser reatualizados mais tarde, em qualquer tempo (BIOURGES, 1997).  
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A redução da ingestão calórica pode ser conseguida com um alimento comum, 

numa quantidade controlada ou pela utilização de alimentos específicos (diet, light) com 

menor percentual de gordura e ricos em fibras aumentando a sensação de saciedade com 

menos calorias (GROGAN, 1995). O consumo diário deve ser dividido em duas ou três 

refeições e não se deve oferecer mais nada além da dieta receitada (BIOURGES, 1997). 

Alimentos dietéticos, por terem uma menor quantidade de calorias permitem a ingestão de 

um maior volume, o que ajuda a minimizar a sensação de fome. Uma alternativa para 

aumentar o volume ingerido e a palatabilidade é umedecer a ração seca com água ou caldo 

de carne magra (BIOURGES, 1997). 

 

O peso deve ser registrado todas as semanas e marcado num gráfico. Recomenda-

se ver o paciente em intervalos quinzenais, a fim de inspecionar o progresso e também 

reassegurar ao cliente que a terapia é efetiva. A perda de peso deve ser aproximadamente 

1% do peso inicial por semana e ocorrer na sua totalidade num período superior a 12 

semanas (GROGAN, 1995). 

 

A duração de programas de emagrecimento, tanto para cães é calculada a partir do 

nível de restrição que foi escolhido. Se a restrição foi de 50%, a perda semanal será de 2% 

do peso inicial; se a restrição foi de 60% a perda semanal será de 1,5% do peso; se a 

restrição foi de 70% a perda semanal será de 1% do peso podendo-se, assim dar ao 

proprietário uma estimativa do tempo de tratamento (GUIMARÃES; TUDURY, 2006). 

 

 

2.7.3 Exercício físico 

 

 

O exercício físico, quando usado em combinação com terapia dietética promove 

perda de gordura e pode ajudar na preservação do tecido magro durante a terapia de perda 

de peso. Para a formulação de um programa de exercícios devem ser considerados 

possíveis problemas de saúde co-existentes, e nos animais grotescamente obesos é 

importante não sujeitá-los a um aumento imediato ou exagerado nos níveis de atividade 

(GROGAN, 1995). 
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Infelizmente, para perder uma quantidade significativa de quilos ou gramas, 

recorrendo a este método, é preciso que se faça muito esforço físico (BIOURGES, 1997). 

A perda de um quilo de tecido adiposo requer déficit de energia de aproximadamente 7700 

kcal. Este déficit pode ser produzido por diminuição da ingestão de energia e/ ou aumento 

do gasto de energia. Aproximadamente uma hora de trabalho leve por dia, tal como uma 

caminhada rápida ou corrida, aumentará o gasto de energia em aproximadamente 10% 

acima do requerimento energético de manutenção do cão. (HAND et al., 1989). 

 

Ao longo prazo, o método de restrição calórica produz uma diminuição no 

metabolismo basal, ocasionando menor perda de peso. Esta diminuição é causada pela 

perda de massa corporal magra. O exercício contínuo e regular aumenta a proporção de 

tecido magro em relação ao adiposo (SAAD, 2004). 

 

A inclusão de um programa de exercício associado à restrição calórica minimiza 

esse decréscimo do metabolismo basal, o que permite continuar a perder peso, sem 

recuperar o peso perdido (CASE et al.,1998; HAND et al., 1989).  

 

 

2.7.4 Medicações e intervenções cirúrgicas 

 

 

Os incômodos gerados aos donos, pela redução da ingestão energética e o aumento 

da atividade física de seus animais tem estimulado muitas pesquisas quanto à utilização de 

alguns fármacos no tratamento da obesidade (SASAKI et al., 1998), porém nenhuma 

droga ou cirurgia é recomendada rotineiramente, e muitos dos procedimentos cirúrgicos 

são arriscados e não aplicáveis a cães e gatos (HAND et al., 1989). 

 

Em roedores e seres humanos, o receptor b-3 adrenérgico (b-3 AR) presente 

primariamente nos adipócitos representa um papel significante no estímulo da lipólise 

adrenérgica. Um estudo verificou a presença desse mesmo receptor no tecido adiposo dos 

cães, e sua ação efetiva na lipomobilização “in vivo”, sugerindo o uso de agonistas b-3 –

AR, como a feniletanolamina, no tratamento da obesidade dos animais de companhia 

(SASAKI et al., 1998). 
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Estudos indicam que a administração do DHEA (30 – 60 mg/kg SID, por três 

meses), hormônio secretado pelas glândulas adrenais, combinado com dieta hipocalórica, 

de alto teor fibroso acentua a perda de peso em excesso, quando comparado apenas à 

modificação na dieta. Enquanto seu uso como agente terapêutico no cão necessita ainda 

ser investigado (MACEWIN; KURMAN, 1991), estudos recentes demonstraram, de fato, 

que a aplicação de DHEA provoca uma notável perda de peso, sem precisar reduzir a 

quantidade de alimento (MORGANTE, 1999). 

 

 

2.7.5 Manutenção do peso 

 

 

O ciclo de peso, uma expressão caracterizada pela alternância de engordar e emagrecer 

é nocivo para saúde. O ideal é que, depois de alcançado o objetivo do peso ideal, este seja 

mantido. As quantidades de comida, no período que sucede o programa de emagrecimento 

deverão ser aumentadas progressivamente até alcançar os níveis energéticos de manutenção 

(SAAD, 2004). 

 

Se outro alimento for escolhido para a fase de manutenção, as quantidades devem ser 

calculadas, de modo a fornecer o mesmo número de calorias que o da dieta para emagrecer, e 

ajustadas progressivamente para manter a condição física (BIOURGES, 1997). 
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3 CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

 

 

A obesidade é a enfermidade nutricional mais encontrada na clínica de pequenos 

animais, e deve ser analisada com mais cautela pelo médico veterinário. Representa uma 

condição mórbida e está associada à redução do tempo e qualidade de vida dos animais de 

estimação. 

 

Existe uma forte tendência ao aumento da incidência desta patologia no futuro, devido 

às condições de vida dos proprietários nos grandes centros urbanos. O peso corporal do 

animal deve ser monitorado durante toda a vida, desde idades precoces. Os erros de manejo 

alimentar em um filhote podem refletir em um adulto obeso. 

 

Observa-se a existência de várias causas e fatores responsáveis decorrentes da 

obesidade. Porém, a causa principal é o excesso de consumo energético, o desequilíbrio entre 

a ingestão e o gasto energético, gerando um balanço energético positivo. 

 

O manejo inadequado do proprietário é um fator decisivo no aparecimento e 

manutenção da obesidade. A reversão da obesidade deve ser feita antes de suas 

conseqüências. Geralmente, os proprietários recorrem ao atendimento clínico por um ou mais 

problemas gerados por essa condição e quase nunca simplesmente por ela. Nestes casos será 

necessário tratar a enfermidade concomitante e também a obesidade. 

 

A dificuldade do tratamento é convencer os proprietários de que existe uma alteração 

clínica, e que deverão cooperar para aplicar o programa de emagrecimento, através da 

restrição calórica e aumento nos exercícios físicos, além de tratar as enfermidades associadas. 

O acompanhamento deste programa é necessário a fim de assegurar a perda de peso e 

conseqüente melhora do bem estar animal.  
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