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Introdução

A obesidade é uma doença que consiste no 

excesso de gordura acumulada no corpo. 

Antes o que era considerado um problema 

estético, hoje já é comprovado como um 

problema sistêmico, pois se associa a 

alterações ortopédicas, respiratórias e 

metabólicas, à redução da expectativa de 

vida,  distúrbios urinários e reprodutivos, 

hiperlipidemia, pancreatite e até diabetes 

mellitus. Uma estimativa constatou que 

cerca de 15 a 35% dos gatos domésticos 

apresentam quadros de obesidade 

decorrente da alimentação incorreta. A 

obesidade se caracteriza pelo aumento de 

20% do peso corporal do animal, sendo um 

desequilíbrio energético entre a energia 

consumida e a energia gasta. Para definir 

qual o grau de obesidade, é necessário a 

realização do escore corporal, que consiste

em uma avaliação da composição corporal 

do animal e que representa a porcentagem 

de gordura juntamente com a massa magra. 

Essa avaliação é feita de forma visual e no 

exame físico pelo médico veterinário. Na 

imagem abaixo, observa-se quais são os 

graus do escore corporal, além de indicar 

qual é o escore desejado.

Fonte¹: Portal medicina felina.

Objetivos

Devido a relevância dessa enfermidade 

no quadro atual, este Projeto de Revisão 

Bibliográfica tem como objetivo abordar 

o que é a obesidade felina, como ela se 

apresenta, quais suas complicações e 

os possíveis tratamentos.

Diagnóstico

O diagnóstico da obesidade nos gatos 

se realiza a partir de técnicas como peso 

corporal, pontuação do escore de 

condição corporal (ECC) e escore de 

massa muscular (EMM ), índice de 

massa corporal, Absorciometria de raios-

X de dupla energia (DEXA), tomografia 

computadorizada (TC) e ressonância 

magnética (RM) e, por fim, a impedância 

bioelétrica. Na tabela abaixo, observa-se 

as principais afecções causadas pela 

obesidade. 

Fonte²: VetSmart

Tratamento

Para o tratamento, inicialmente é preciso 

estabelecer o grau de obesidade do 

animal para, assim, poder estabelecer o 

peso ideal que ele deve ter. Também 

deve-se olhar a alimentação oferecida, 

como é oferecida e a proibição de outros 

alimentos além da ração. Também é 

necessário promover atividades em que 

o animal se locomova e se exercite. No 

quesito alimentação, basear-se em 

concentrações mais elevadas de 

proteínas, mais fibras, mais amido, e 

baixa densidade energética, associação 

apresentada nas rações de tratamento 

para obesidade.

Na imagem abaixo observa-se qual a porção 

indicada de determinada marca de acordo 

com o peso do animal

Fonte³: Premier nutrição clinica gatos obesos

Conclusão

Acredita-se, que essa enfermidade seja

causada pela associação de ração e

petiscos ou comida humana de forma

desregrada e contínua, favorecida, também,

pela castração a partir do momento que o

animal passa a ter menos acesso à rua.

Mediante esses dados, é necessária a

intervenção do médico veterinário e do tutor

na prevenção, controle e tratamento da

obesidade
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