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RESUMO

A obesidade em gatos é uma condição cada vez mais frequente na rotina de clínicas veterinárias não apenas no Brasil como também  em vários 
países. Por ser um agravo correlacionado com diversas patologias, a obesidade em gatos deve ser tratada com mais atenção, conscientizando não 
apenas o médico veterinário mas especialmente o tutor, para que siga a prescrição sem riscos para a saúde do paciente. Poucas são as 
notificações dos casos e com a falta de dados, não se sabe se existe um trabalho eficaz na prevenção, diagnóstico e tratamento desses animais. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da mudança da alimentação e da modificação de comportamento e ambiental na evolução da perda de 
peso de uma gata obesa em um período de 24 meses. No dia 29/02/2016, um  felino fêmea, castrada, PCB, com idade de 2 anos e 7 meses foi 
atendido em uma clínica veterinária do município do Rio de Janeiro com queixa de ganho de peso progressivo após a castração. No exame físico 
sugeriu-se obesidade não sendo evidenciado outra patologia. Foi coletado amostra de sangue para avaliação de hemograma e bioquímica. Além 
da modificação da dieta, foi proposto modificação ambiental e o mínimo de 5 minutos de atividade física diária. A médica veterinária utilizou o 
programa de orientação nutricional disponibilizado pelo aplicativo NutriVET para calcular a quantidade de ração terapêutica necessária para o 
emagrecimento, levando em consideração o primeiro peso que foi 5,3kg. No dia 28/04/2016 foi repetido a bioquímica e realizado
ultrassonografia. Nos dias 16/09/2017, 17/02/2018 foram realizadas novas coletas de sangue. Em 19/02/2018 foi realizada nova ultrassonografia 
finalizando assim o período de observação. As três primeiras bioquímicas mostraram elevação da ALT e a primeira ultrassonografia mostrou 
aumento de ecogenicidade hepática. O grau de obesidade estimado foi 29%. Através da utilização da tabela de Escore de Condição Corporal (ECC) 
de 9 pontos foi calculado o peso ideal (PI), levando em consideração o nível 7/9 e consequentemente cerca de 30% de sobrepeso e aplicando na 
equação matemática.  A estimativa da gordura corporal foi avaliada utilizando a mensuração do índice de massa corporal felino (IMCF), medindo 
a circunferência da caixa torácica a nível da nona costela (CT) e longitudinalmente a extremidade posterior da patela ao calcâneo e aplicando a 
fórmula, resultando em 32% de gordura corporal estimada. Foi estabelecida a oferta de 41g de ração seca terapêutica para obesidade durante 24 
semanas considerando o PI 4,1kg. No final das 24 semanas, o peso atingido foi 4,8kg, considerando a fase 1 do estudo. Na fase 2, foi proposto 
manter a prescrição veterinária e observar o peso alcançado no final do estudo. Em fevereiro, abril, julho e dezembro de 2017, não foram 
respeitados os exercícios físicos havendo oscilação do peso. No dia 15/09/2017 foi realizada nova coleta de sangue mostrando a ALT ainda 
elevada. Nos dois últimos meses, antes de finalizar o estudo, o animal retomou as atividades físicas e observou-se uma redução de peso porém 
não atingindo o PI. No dia 17/02/2018 uma nova bioquímica foi realizado e todos os valores encontravam-se dentro da normalidade e também foi 
realizada a ultrassonografia que não mostrou alteração hepática. Foi realizado novo cálculo do IMCF, que  reduziu de 32% para 21%, e o ECC 
passou de 7/9 para 6/9. A associação de alimento terapêutico para obesidade em quantidade adequada, com estímulo a exercícios físicos e 
modificação ambiental, proporcionam perda de peso progressivo além de melhoria nas condições de saúde. A adesão do tutor ao programa de 
emagrecimento do animal obeso é fundamental para que haja sucesso, pois ele é o responsável não somente pela oferta da dieta, mas também 
pelo estímulo das atividades físicas que devem ser respeitadas de acordo com a orientação do médico veterinário.
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