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Como cuidar o sobrepeso dos pets?
A obesidade acomete 
mais da metade dos 
cães e gatos no Brasil. 
Para evitar os quilos 
a mais, veterinárias 
indicam novos hábitos

Na hora de perder peso, brincar e fazer atividade física são fatores essenciais

SAÚDE DOS ANIMAIS 
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Aobesidade pode cau-
sar desconforto, can-
saço, provocar difi-

culdades cardiorrespiratórias 
e induzir patologias como 
a diabetes. O problema não 
é comum só aos humanos. 
Alguns pets também vêm so-
frendo com os quilos a mais. E 
o número assusta. Um estudo, 
encomendado por uma multi-
nacional da indústria da ração 
sobre o perfil de 5 mil animais 
domésticos em alguns países, 
incluindo o Brasil, aponta que 
59% dos cães e 52% dos gatos 
estão acima do peso. Para ficar 
em paz com a balança e redu-
zir os problemas oriundos do 
sobrepeso, o primeiro passo 
é começar com mudanças na 
rotina e na alimentação. 

Mudar os hábitos. É o que 
a santa-cruzense Roseane 
Bianca Ferreira vem fazendo 
com Astor Inácio, seu pug de 
três anos, desde que descobriu 
que ele está dois quilos acima 
do peso. Segundo Roseane, foi 
em uma consulta de rotina ao 
veterinário que se percebeu 
a perda de sensibilidade ao 
toque nas costelas do animal  
- indicativo do sobrepeso - e 
se constatou que ele precisa-
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va mudar a rotina. “Tempos 
atrás ele costumava ficar na 
creche, assim estava sempre 
brincando com outros cachor-
ros e mantinha o peso de 10 a 
11 quilos - considerado bom 
pra ele. Mas conforme mudei 
de emprego e ele ficou mais 
por casa, o peso aumentou”, 
afirma Roseane. 

A médica veterinária He-
loísa Teichmann Aita explica 
que o comportamento do 
animal pode ser um alerta de 
que ele está acima do peso. “A 
gente percebe que ele se torna 
letárgico, ou seja, levanta, ca-
minha três ou quatro passos e 
se deita de novo. Prefere locais 
frescos, pois facilita a troca 
respiratória dele. É também 
um animalzinho que produz 
mais calor em função dessa 
mantinha de gordura”, frisa. 
Segundo a profissional, com o 
aumento de peso, o pet pode 
desenvolver patologias como 
a dos humanos, como proble-
mas articulares e digestivos, 
aumento da probabilidade de 
isquemia cerebral e de doen-
ças endócrinas em geral, bem 
como ruptura de ligamento 
cruzado dos joelhos. 

MUDANÇA NA ROTINA
Para reverter o quadro, 

Heloísa e a veterinária Aline 
Weigelt alertam para algumas 
mudanças de hábito impor-
tantes (confira no quadro), como 
controlar as porções de ração 
disponibilizadas ao cão ou 
gato e estimular o animal a 
fazer atividade física. Segundo 
Roseane, seguir essas dicas já 
levaram à perda de peso de 
Astor. “Agora ele come ração 

com mais fibras e em porções 
menores, além de legumes. 
Também passeamos três vezes 

ao dia, aqui na quadra ou em 
uma pracinha”, revela. Com 
a nova rotina, em apenas 10 

dias, o pug perdeu 700 gramas 
e segundo a dona, já demons-
tra sinal de mais disposição. 

É essencial evitar o petisco em grande 
quantidade. Uma dica é dar algo mais na-
tural, como cenoura, chuchu, brócolis ou 
frutas como morango, pera e melancia. 

As rações light são boa pedida, porque 
têm mais fibras e menos calorias, redu-
zindo a quantidade de carboidratos e 
aumentando o estímulo por fibras nos 
animais. Mas não adianta comprar ração 
light e deixar à vontade para eles. 

Para os gatos, o ideal é melhorar o am-
biente de convívio, colocar alguns obstá-
culos e brinquedos que estimulam o ins-
tinto de predador, jogar bolinhas, chamar 
a atenção deles e estimular o exercício. 

Cães como pug, buldogue francês e 
inglês, além dos gatos persas, são mais 
predispostos ao sobrepeso. Esses animais 
necessitam de controle maior, pois sofrem 
muito, principalmente na parte cardiovas-
cular, e por serem raças prejudicadas pela 
morfologia, em que o nariz é braquicefá-
lico.

Em casos de sobrepeso, é preciso bus-
car o veterinário, para se descartar as 
doenças endócrinas ou outras patologias 
que são consequência da obesidade. Na 
maioria das vezes, não há necessidade de 
terapêutica medicamentosa, mas alguns 
pacientes precisam tomar ansiolíticos para 
reduzir, nessa fase inicial, o apetite voraz.

DICAS PARA CONTROLAR O PESO DOS PETS


