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RESUMO  

A obesidade é uma doença nutricional frequente em cães e gatos, responsável por 
gerar uma série de alterações nas funções corporais e limitar a longevidade dos animais. 
Vários fatores contribuem para o desenvolvimento da obesidade nos animais como genética, 
idade, raça, falta de atividade física, composição calórica dos alimentos, tipo e a forma de 
alimentação, distúrbios hormonais, medicamentos e fatores relacionados com os 
proprietários. Devido à escassez de estudos relacionados ao tema, o presente estudo teve 
como objetivo obter informações através da avaliação dos aspectos hematológicos e 
bioquímicos envolvidos no desenvolvimento da obesidade animal, assim como obter 
informações por meio de um questionário aplicado aos tutores sobre o conhecimento da 
obesidade em cães e gatos. O estudo foi desenvolvido no Hospital Veterinário (HV) da 
Universidade Estadual de Maringá campus regional de Umuarama; sendo que foram 
selecionados 20 animais (onze cães e nove gatos) provenientes da rotina clínica do HV. Não 
obstante, esses animais foram classificados de acordo com o escore de condição corporal 
(ECC), proposto por LAFLAMME(1997), além de serem submetidos ao hemograma e análise 
bioquímica. Dentre esses animais, 50% apresentavam sobrepeso e os outros 50% eram 
obesos. No hemograma os valores permaneceram dentro do valor de referência da espécie, 
já na análise bioquímica foi evidenciadas alterações na concentração de colesterol, glicose, 
triglicérides e creatinina, sendo que tais alterações interferem no bem-estar e na longevidade 
dos animas com sobrepeso ou obesos. O ECC mostrou ser um método bastante útil na 
avaliação da condição corporal, muito usado pelos veterinários devido a sua simplicidade; 
entretanto, este método apresenta certa subjetividade. Apesar de existirem outros métodos 
mais eficazes, estes possuem elevado custo e grau de complexidade elevado. De acordo com 
o questionário os tutores dificilmente reconhecem a obesidade como uma alteração clínica 
que possa trazer graves consequências a seus animais, lembrando que, com base na opinião 
dos tutores, apenas 25% foram classificados como obesos e 75% consideraram seu animal 
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com sobrepeso, o que de fato aponta uma discrepância em relação ao exame físico. Já em 
relação aos exercícios físicos, grande maioria dos tutores relataram não praticar nenhuma 
atividade física com o animal. Todos os proprietários (100%) afirmaram saber que a obesidade 
é prejudicial à saúde do animal, porém somente 16% já solicitaram orientação ao Médico 
Veterinário para reduzir o excesso de peso, o que enuncia certa negligência ou 
desconhecimento acerca do papel do veterinário nesta doença. Portanto, a obesidade é uma 
das patologias mais comuns em animais de companhia e representa uma ameaça à saúde, 
ao bem-estar e longevidade dos animais, desencadeando dificuldades na locomoção, 
problemas respiratórios, circulatórios, distúrbios hormonais. Ademais, exames laboratoriais 
são influenciados pela obesidade e servem como indicativos da mesma, o que pode ser 
evidenciado em análises bioquímicas e hemogramas. 
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