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A obesidade é definida como o acumulo excessivo de gordura corporal, que resulta do 

desequilíbrio prolongado entre o consumo alimentar e o gasto energético. Diversos estudos 

associaram esta afecção a inúmeras consequências para o animal, que culminam na redução da 

qualidade de vida e no tempo de sobrevida. Para o seu controle, deve-se instituir um programa de 

perda de peso baseado em modificações dietéticas, prática de atividade física e mudanças nas 

atitudes dos tutores. Contudo, a falta de assiduidade às recomendações veterinárias prejudica o 

sucesso do programa. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi identificar os principais fatores 

associados ao sucesso e insucesso da adesão dos tutores ao programa de perda de peso de seus 

cães. Para tal, foram analisados de forma retrospectiva prontuários de cães obesos incluídos em 

programa de perda de peso no período de maio de 2014 a maio de 2017, atendidos pela Equipe 

de Nutrologia Veterinária do Hovet - FMVZ/USP. O protocolo instituído para perda de peso de 

todos os animais foi baseado na determinação da necessidade energética para regime, cálculo do 

peso meta (PM), prescrição de dieta coadjuvante para obesidade e orientações aos tutores frente 

ao manejo nutricional e a pratica da atividade física. Foram incluídos cães de ambos os sexos; 

escore de condição corporal (ECC) ≥8, sem comorbidades que pudessem prejudicar ou contribuir 

para a perda de peso. Não foram inclusos animais que receberam prescrição de medicamentos 

indutores de polifagia, como anticonvulsivante ou corticosteróides. Por fim, foram excluídos os 

prontuários de pacientes que não compareceram nas três avaliações posteriores ao início do 

programa de perda de peso e os que não receberam alimento comercial extrusado seco 

coadjuvante para perda de peso. Foram realizados 463 atendimentos de cães com ECC ≥8 no 

período de três anos, que corresponderam a 269 cães. Devido aos critérios de seleção, somente 

os prontuários de 73 cães foram inclusos no estudo. A média da taxa de perda de peso semanal 

demonstrou que 64,4% (n=47/73) dos cães não apresentaram emagrecimento de forma 

satisfatória. Com relação ao manejo empregado pelos tutores destes animais, 44,7% (n=21/47) 

não seguiram as prescrições dietéticas e a prática de atividade física conforme o indicado. Houve 

associação (p=0,01) entre a assiduidade dos tutores e a taxa satisfatória de emagrecimento entre 

as avaliações. Contudo, não foi observada (p≥0,05) associação entre o gênero, status reprodutivo, 

faixa etária, prática de atividade física e a dieta frente ao sucesso no emagrecimento. Com base 

neste estudo inicial pode-se concluir que, dentre os fatores elencados, o manejo errôneo e a falta 

de assiduidade dos tutores ao programa de perda de peso em cães obesos foram os principais 

responsáveis pelos resultados insatisfatórios no emagrecimento. Essas informações demonstram 

que além da necessidade da prescrição de um alimento coadjuvante, dos cálculos de restrição 

energética e da recomendação da prática de atividade física, a forma de abordar e educar os 

tutores sobre os malefícios da obesidade e o manejo correto a ser estabelecido durante o 

tratamento da mesma são fundamentais para o sucesso do programa de emagrecimento.  
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