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Quem são os gatos?

CARNÍVOROS OBRIGATÓRIOS 

Quem são os gatos?
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• REB ~50-60kcal/kg(peso ideal)/dia 
• Quantos ratos um gato de 4kg precisa comer/dia? 

• 8-10 refeições por dia 
• CAÇADOR DE BAIXA PERFORMANCE - 10-15 tentativas para 

o sucesso

O Gato hoje
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Introdução

• Balanço energético positivo e acúmulo de tecido 
adiposo que compromete a qualidade de vida 
– Aumento de gordura SC e visceral 

• Distúrbio nutricional mais comum em gatos < 12 
anos 
• proporção vem crescendo?

O Gato

• Estritamente carnívoro 
• Atividades na natureza – caçador de baixa 

performance



O Tutor

• Dificuldade em reconhecer a obesidade 
• Desconhecimento dos riscos da obesidade 

– 1/3 reconhece seu animal como obeso, mas 
menos de 1% entende a obesidade como um 
problema de saúde (Freeman et al, 2006) 

O Tutor

• Grande parte dos ppt de 
gatos obesos é obesa 

• Antropomorfização do 
gato 

• Interação gatos x 
proprietários 
– Menor interação dos 

proprietários de gatos 
obesos, cedem mais aos 
pedidos de comida, 
alimento como forma de 
agrado
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O Veterinário

• Lund, Armstrong, Kirk et al, 2005 
– ECC x diagnóstico de obesidade (6,4% x 2,2%) 

• Papel do veterinário: 
– Pesar a cada consulta e 
 comparar ganhos x perdas de peso  
– Peso ideal: geralmente com 1a de idade 
– Conscientizar os tutores:  

• riscos, consequências 
– Prevenção  
– Diagnóstico – tudo começa aí

Obesidade como doença

• Doença endócrina mais comum em gatos! 
– Prevalência >50% 

– Hipertireoidismo: ~11-12% (Wakeling et al, 2005; Sassnau, 2006) 

– DM: 1 em 180 gatos (Baral, Rand et al, 2003) 

• Doença nutricional mais comum em cães e gatos 

• Gato: modelo de estudo para obesidade em humanos 
– hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos 
– TAS x TAV

J Feline Med Surg 2009; 11: 135–140. | J Feline Med Surg 2010; 12: 746–753 | Int J Appl Res Vet Med 2005; 3: 88–96 | Prev Vet Med 2012; 107: 121–133.
British Journal of Nutrition (2013), 110, 1326–1335 

Obesidade como doença

• Tecido adiposo – órgão endócrino ativo 
– Produtor de ADIPOCINAS 

• Mecanismos reguladores do peso/apetite/metabolismo 
comprometidos em indivíduos obesos 

TNF-alfa, IL-6,  

IL-8, IL-1beta 

PCR (?)

  Adiponectinas 

 Leptina 

 fatores de crescimento 

 esteroides 

 resistina

Veterinary Medicine: Research and Reports 2015:6 49–60 

Relação obesidade x condições inflamatórias

Obesidade: 
condição 

proinflamatória!



Consequências

Doenças 
osteoarticulares 

Doenças  
respiratórias

DM

LH

Hiperlipidemia

Aumento da incidência  
de câncer

Complicações  
cirúrgicas/anestésicas

Baixa imunidade

Distúrbios  
reprodutivos

>15-20% acima 
da % ideal de GC

(Zoran, 2009)

DTUIF

Obesidade "prolongada” – maiores riscos 

Resistência insulínica – cada kg a mais 
diminui em 30% a sensibilidade insulínica 
(Hoenig et al, 2006)

Distúrbios 
tegumentares 

Patogênese 

• Multifatorial! 
• “Ingestão calórica maior que o gasto energético” 

• fatores genéticos, ambientais, comportamentais

Predisposição 

• Genética 
• Castração 
• Grau de atividade 
• M > F 
• Microbiota intestinal 
• Quantidade de fibras da dieta 
• Dieta em livre demanda 
• Humanização do gato
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Castração

• Risco de obesidade especialmente em macho 
• especialmente gordura! 

• Vários trabalhos mostram que não é diminuição no 
gasto energético 

• Peso da fêmea pré concepção e controle do 
alimento pós castração 

19
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   Ingestão de alimento    Gasto energéticoX

20 21
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Microbiota intestinal 

• Em MH: muito bem estudado 
• Alterações na alimentação —> altera flora intestinal  

• aumento do peso 
• aumento da adiposidade 

• aumento do processo inflamatório 
• aumento da extração de gordura da dieta 
• interfere na produção de hormônios de saciedade
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Microbiota intestinal 

• Humanos: 
• aumento de bactérias do gênero Furmicutes 
• diminuição do Bacterioidetes  
• Dieta rica em gordura: aumenta a relação 

Firmicutes:Bacteroidetes 

• Em gatos parece ser o oposto 

• Papel dos ATB e probióticos
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Diagnóstico – avaliação geral

• Avaliação geral 

– Anamnese completa e EF 
– Hemograma + perfil bioquímico completo 
– Exame de urina 
– PAS - ? 
– Glicemia

Diagnóstico – avaliação específica

• Anamnese nutricional 

– Tipo, quantidade, frequência, acesso a outras 
fontes de alimentos, outros animais na casa, 
quem oferece a comida etc 

– Diário por 1-2 semanas – ajuda a mostrar aos 
proprietários sua parcela de culpa

28

Idade

Ambiente

Atividade

PO

Apetite

TGI

Doenças 
Pregressas

Intolerância
Pele / 

Pelagem

Reprodução Intoxicação

Medicamentos / 
Suplementos

Dieta

Peso

ECC

INQUÉRITO 
NUTRICIONAL

Diagnóstico

• Métodos subjetivos: 
• ECC (Laflamme, 1997) 

– Interferência do pelame longo

ECC % de gordura corporal

1/5 ou 1/9 < 5%

2/5 ou 3/9 5-15%

3/5 ou 5/9 15-25%

4/5 ou 7/9 25-35%

5/5 ou 9/9 > 35%

Adaptado de Toll, Yama, Schoenherr et al. Small Animal Clinical Nutrition, 2010, p. 501

Laflamme, 1997
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Frontal  

Parietal 

Ossos pélvicos 

Base de cauda

Espaços 
intercostais Femoral 

Abominal e 
Inguinal

Peitoral e Xifóide 

              
                Escapular

Cortesia Dra Carla Maion

• Massa e tônus muscular: 
- inspeção e palpação: têmporas, escápulas, vértebras, 
pelve

Diagnóstico

• Métodos objetivos: 

– Circunferência da cintura 
– IMC: Peso (kg)/comprimento corporal (m) x altura (m) 

• Não requerem equipamentos especiais 
• Ambos apresentam boa correlação com métodos mais 

sofisticados (DEXA) 

– DEXA – dual energy x-ray absorptiometry 
– RM 

• Permite localização exata dos depósitos de gordura 
corporal

• Circunferêcia externa da cavidade torácica (A) 
• Comprimento do MP (joelho até o tornozelo) (B)

IMC felino
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Manejo da Obesidade

Plano alimentar

Monitorização e comunicação 
frequentes

PROGRAMA DE 
PERDA DE PESO

Resposta  
individual

Exercício

Comprometimento 
do tutor

Programa de Perda de Peso

• Menos do mesmo: geralmente não surte efeito 
– não promove uma alteração no metabolismo 
– cuidado com deficiências nutricionais 

• “High protein low carb”  
– Preserva massa magra 
– Maior perda de massa gorda 
– Gatos: estritamente carnívoros 
– Cuidado com tutores vegetarianos!
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Qual dieta usar?

• Ração seca convencional 
• Ração Obesidade x Light 
• Dieta úmida 

• Vantagens x desvantagens 
• Quando usar cada uma

 Seca 
Convencional Seca Obesidade Úmida Convencional Úmida Obesidade

Umidade (máx.) 10% 100 g/kg 10% 100 g/kg 82,5% 825g/kg 85,5% 855 g/kg
Proteína bruta 

(mín.)
32% 320 g/kg 42,00

%
420 g/kg 10% 100 g/kg 8,2%  82 g/kg

Extrato etéreo 
(mín.)

17% 170 g/kg 10% 100 g/kg 0,8% 8 g/kg 0,2% 2 g/kg 
Matéria mineral 

(máx.)
7,5% 75 g/kg 8,50% 85 g/kg 19 g/kg 18 g/kg 

Matéria fibrosa 
(máx.)

3,5% 35 g/kg 15% 150 g/kg 16 g/kg 20 g/kg 
Amido (máx.)   10% 100 g/kg   
Amido (mín.)   5% 50 g/kg   
Cálcio (máx.) 1,4% 14 g/kg   2750 mg/kg  4880 mg/kg 
Cálcio (mín.) 0,7% 7000 mg/

kg
1,35% 13,5 g/kg 1200 mg/kg 2900 mg/kg 

Fósforo (mín.) 0,6% 6000 mg/
kg

0,80% 8000 mg/kg 900 mg/kg 1900 mg/kg 
Sódio (mín.) 0,35% 3500 mg/

kg
0,60% 6000 mg/kg 1200 mg/kg 600 mg/kg 

Potássio (mín.) 0,52% 5200 mg/
kg

0,55% 5500 mg/kg 1.500 mg/kg  2500 mg/kg 
Magnésio (máx.) 0,1% 1000 mg/

kg
  200 mg/kg 260 mg/kg 

Ômega 6 (mín.) 3% 30 g/kg 1,50% 15 g/kg   
Ômega 3 (mín.) 0,35% 3500 mg/

kg
0,40% 4000 mg/kg   

Taurina (mín.) 0,13% 1300 mg/
kg

0,15% 1500 mg/kg 1000 mg/kg 500 mg/kg 
L-carnitina (mín.)   0,05% 500 mg/kg  0,004% 40 mg/kg

DL-Metionina 
(mín.)

0,7% 7000 mg/
kg

  1700 mg/kg  
Lisina (mín.) 1,2% 12.00 g/kg     
Zinco (mín.)  100 mg/kg     
pH urinário  6.2-6.8  6.2-6.8   

Energia 
Metabolizável (mín.)  4157 kcal/

kg  3070 kcal/
kg 825kcal/kg 694kcal/kg 

Qual dieta usar?
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Peso ideal

Ex. para gato de 8kg com ECC 8/9: 

P ideal (kg) = 8 x (100 / [100 + 10 x {8-5]}) 
P ideal = 8 x (100/ 130) 

P ideal = 6,15kg
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P ideal = P atual x (100 / [100 + 10 x {ECC atual - 5}])

Vet Clin Small Anim - (2016) -–- 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cvsm.2016.04.011 

Na prática…
• Cálculo do peso ideal 

• Trabalhar com metas  
– Perda inicial: 10-15% 
– Perda de peso de 0,5 a 1,5% PV/semana 

• Cálculo do REB (kcal/dia): 
– (P em kg)0,4  x 130 
– 30 X (P em kg) + 70 
– (P em kg)0,75 x 70 
– 60 x P em kg 

• Obs: Comparar com a quantidade de alimento que o gato come/dia - alguns 
animais precisam de uma restrição ainda maior.  

• Castração, doenças concomitantes etc

Na prática…

• Petiscos: até 5% da ingestão calórica diária 
• Mudança gradual da alimentação – DII, LH, 

aceitação 

• Refeições x ad libitum  
• L-carnitina: 250-500mg/d 

– previne LH em gatos submetidos à perda de peso 
– diminui a cetose  

• Omega 3 
• Fibras - AGCC 
• Liraglutida

(Center et al, 2000; Blanchard et al, 2002) 
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Na prática…

• Ambientes com mais de um gato 
– Coleira/comedouro 
– Acesso dos gatos ao alimento

Exercício!

• Brinquedos, estimular caça, 
enriquecimento ambiental 

• Aumentar interação proprietário x gato 
– Desvencilhar ideia de que comer é um evento 

social aos gatos 
– Brincadeiras = exercício



Monitorização

• Frequente! 
• Pesagem a cada 2 semanas e reajuste 

alimentar 
– Perda de peso inicial e platô 
– Gráficos, fotografias – motivar o proprietário

Monitorização

• Perda de peso deve ser lenta e gradual – tutor deve 
estar ciente disso 
– 0,5-1,5% do PV/semana 

• Manutenção do peso (pelo menos mesmo tempo da 
perda) –> ração Light 

• Atenção aos velhos hábitos 

• É um cuidado para sempre
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Monitorização 

• Recuperação do peso anterior - muito comum 
• ~50% dos cães 
• principal fator em cães: mudar de dieta 
• principal fator em gatos: idade (<9anos) 

• Manutenção da dieta de perda de peso por pelo 
menos 6 meses 
• aumentar 5-10% e repesar em 2 semanas 
• se aumentar o peso, aumentar 50%; se mantiver —> 

aumentar mais 5-10%
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53Vet Clin Small Anim - (2016)  
http://dx.doi.org/10.1016/j.cvsm.2016.04.011 

Desafios

• < 50% atinge o peso alvo 
• Comprometimento do tutor 

• vai decaindo com o passar do tempo 

• Sobrepeso acentuado no início do programa 
• Custos - consultas, dieta, acompanhamento  
• Recuperação do peso inicial é comum 

• ~46% dos gatos e 48% dos cães
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Considerações finais

• Obesidade é doença 
• Riscos e consequências 
• Papel do tutor e do veterinário 
• A prevenção é mais fácil que o tratamento 

• peso à concepção (prenhez) 
• peso à castração e monitorar o pós 
• peso até 1 ano de idade
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OBRIGADA!
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www.renatacamozzi.com 

@renatacamozzi_felinos


