
QUANDO A CIÊNCIA ENCONTRA O AMOR

Soluções nutricionais PURINA® PRO PlAN® 
para controle e perda de peso em cães e gatos



A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 
CORRETO DO EXCESSO DE PESO EM CÃES E GATOS

CÃES MAGROS VIVEM 
MAIS E MELHOR

O problema da adiposidade excessiva advém não só da sobrecarga 
mecânica sobre o organismo animal, mas também de alterações 
inflamatórias, metabólicas e endócrinas importantes, que estão 
associadas a várias morbidades1.

É difícil estabelecer a diferença entre o que é causado ou o que 
é agravado pelo excesso de peso no organismo animal. O estado 
inflamatório é uma das características do excesso de tecido 
adiposo, pois os adipócitos sintetizam inúmeras substâncias 
promotoras da inflamação, como TNF-alfa, IL-6, IFN-gama e 
proteína C-reativa. Esta condição característica da obesidade 
dá origem ou agrava os distúrbios locomotores, endócrinos, 
metabólicos, cardiorrespiratórios, reprodutivos, tegumentares e 

até mesmo pode aumentar a incidência de neoplasias1.

Dados de 2014 nos EUA estimam que mais que 50% da população 
de cães tenha excesso de peso ou obesidade e mais que 57% 
dos gatos2. Outros estudos relacionam uma maior incidência de 
problemas de saúde em pacientes fora do índice escore corporal 
considerado ideal3.

Os fatores mais comuns que contribuem para a obesidade podem 
ser relacionados ao pet (idade, atividade, genética, gênero) ou a 
um erro de manejo/percepção do tutor (excesso de alimentação, 
excesso de petiscos, percepção de saúde em animais com excesso 
de peso) ou ainda uma combinação desses fatores.

Um estudo desenvolvido ao longo de 14 anos, elaborado pela 
NESTLÉ® PURINA® comprovou que, de modo geral, cães obesos 
quando comparados aos cães magros, vivem cerca de dois anos 
e meio a menos, esses estudos foram realizados em cães da raça 
labrador, e demonstrou que além de viver mais, esses cães com 
excesso de peso apresentaram 
maior incidência de displasias 
e osteoartrites. Esse estudo 
possibilitou também a validação 
e divulgação da ferramenta de 
escore corporal.

*Jericó, M.M.; Scheffer, K.C. Aspectos epidemiológicos dos cães obesos na cidade 
de São Paulo. Clínica Veterinária. São Paulo: v.7, n.37, p.25 - 29, 2002.

Principais patologias devido ao excesso de peso:
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O RECONHECIMENTO DO PROBLEMA 
E O FATOR TUTOR

MODIFICAÇÕES DIETÉTICAS 
NECESSÁRIAS

O primeiro passo para uma gestão eficaz do excesso de peso 
em pets é o reconhecimento do problema. Para ajudar com 
isso, um sistema de Escore de Condição Corporal (ECC) pode 
ser usado para conscientizar o proprietário. 

Um sistema ECC é um método semi-quantitativo de avaliação 
da composição corporal com base na avaliação visual e palpação. 
Ele pode fornecer um indicador melhor da proporção de gordura 
e massa magra do que o peso corporal sozinho.

Integrar o tutor e ajudá-lo a reconhecer que seu animal de estimação 
está acima do peso é muito importante, já que alguns proprietários 
de animais de estimação com excesso de peso não percebem que o 
seu animal é obeso. Discuta o ECC anormal como faria com qualquer 
outro valor laboratorial anormal. Eduque o cliente sobre a saúde 

e os riscos associados à 
obesidade, como você faria 
para qualquer outra doença 
que fosse diagnosticar.

Embora seja a restrição calórica que provoca a perda de peso, é importante evitar a restrição excessiva de nutrientes. Por 
isso é importante considerar uma dieta com alimentos de baixo teor calórico, mas com uma maior relação nutriente/caloria. 
Isso proporciona uma restrição calórica ao mesmo tempo que proporciona um aporte adequado de nutrientes, evitando as 
carências nutricionais durante o processo de emagrecimento.

Outro fator importante é promover uma perda de peso minimizando a perda do tecido magro que é influenciado tanto pelo 
perfil nutricional da dieta quanto pela velocidade da perda de peso. 

Recomenda-se para cães estipular uma perda de peso ao redor de 1,5-2% por semana e para gatos entre 0,5 -1% por semana6. 

Para cães e gatos as recomendações mínimas fundamentais para os programas de perda de peso são:

Escore de Condição Corporal
Nos cães e gatos avaliados, no estudo da Nestlé® Purina®, a correlação entre ECC e 
porcentagem de gordura corporal era altamente significativa. Para cada unidade do 
ECC foi associado um aumento médio de cerca de 5% de gordura corporal. 4,5
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Em estudos de perda de peso, o aumento da proteína dietética poupou massa corporal magra e facilitou maior perda de gordura em gatos e cães durante a perda de peso.7,8

Referências:
1. Manual de Obesidade Canina e Felina, 2014;
2. Association for Pet Obesity Prevention, 2014 National Pet Obesity Awareness Day Survey 
Dogs & Cats http://www.petobesityprevention.org, June 2015;
3. Veterinary Landscape Study, May 2015;
4. Lafl amme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Dogs. 
Canine Practice July/August 1997; 22:10-15;
5. Lafl amme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Cats: A 

Clinical Tool. Feline Practice 1997; 25:13-17;
6. Nestle Purina PetCare Handbook of Canine and Feline Clinical Nutrition. Delaware: The 
Gloyd Group, 2010;
7. Laflamme DP, Hannah SS. Effect of dietary protein on composition of weight loss in cats. 
Proceedings Brit Small Anim Vet Assoc, Bimingham, England; 1998, p.227;
8. Hannah SS, Laflamme DP. Increased dietary protein spared lean bod mass during weight loss 
in dogs. Presented at the ACVIM 16th Annual Veterinary Medical Forum, 1998.
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Obesidade / Doenças intestinais responsivas à 
fibra / Hiperlipidemia / Diabetes mellitus em 

gatos obesos / Colite / Constipação

Obesidade / Doenças intestinais responsivas à 
fibra / Hiperlipidemia / Diabetes mellitus em 

cães acima do peso

SOLUÇÕES NUTRICIONAIS PURINA® PRO PLAN® PARA 
O CONTROLE E PERDA DE PESO EM CÃES E GATOS

A linha PURINA® PRO PLAN® é o resultado do conhecimento adquirido em 
nutrição, de décadas de pesquisas e nos mais recentes avanços científicos. 
Todos os dias buscamos novas tecnologias para garantir a melhor nutrição 
para cães e gatos, a fim de proporcionar uma vida mais longa e saudável. 
Por isso, desenvolvemos produtos que ajudem a atender as condições 
especificas de saúde e fases de vida para manter os cães mais saudáveis 
em todos os momentos.

Para a gestão de um peso saudável, a NESTLÉ® PURINA® possui vários 
produtos que podem ser utilizados como ferramentas para o cumprimento 
de um protocolo de perda de peso, com destaque para os produtos para 
dieta coadjuvante: PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS.
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PURINA® PRO PLAN® 
REDUCED CALORIE

PURINA® PRO PLAN® 
CARE SNACKS

PURINA® PRO PLAN® 
ALIMENTO ÚMIDO

A linha PURINA® PRO PLAN® REDUCED 
CALORIE, com tecnologia OptiFit®, foi 
desenvolvida por Médicos Veterinários e 
Nutricionistas, para ajudar o controle e 
manutenção de peso em cães ou gatos. É 
uma linha recomendada para os animais que 
estejam no máximo 15% acima do seu peso 
ideal ou com um escore corporal 6, oferecendo 
uma nutrição avançada que contribui na 
redução e manutenção do peso, para que 
alcancem uma ótima saúde e bem-estar geral.

Formulada de acordo com as 
recomendações profissionais, a linha
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS 
foi desenvolvida para oferecer um suporte 
específico para os casos em que a nutrição é 
um importante pilar terapêutico, otimizando os 
resultados e diminuindo o tempo de recuperação.
OM Overweight Management é um alimento 
completo, indicado para o auxílio ao tratamento 
da obesidade canina ou felina.

FACILITA UMA SAUDÁVEL PERDA DE PESO
Contém 20%* menos calorias que um alimento de 
manutenção para cães adultos.
*Comparado à variedade Pro Plan Adult Raças Pequenas, Médias e Grandes.

SATISFAZ O APETITE
Contém fonte natural de três tipos de fibras que saciam o apetite, 
mantendo os cães satisfeitos por mais tempo.

MANTÉM A MASSA MUSCULAR
Formulado com um alto teor de proteínas para ajudar a 
manter a massa muscular enquanto se reduz a gordura 
corporal, assegurando uma nutrição ótima.

Exclusivo na fórmula
de Raças Pequenas

REDUZ O TÁRTARO EM ATÉ 36%*
Formulado com a tecnologia “Tartar Control”, que contém um composto mineral à base de 
fósforo, reduz o acúmulo de tártaro em até 36%*, para manter os dentes fortes e saudáveis.
*Quando comparado a fórmulas sem pirofosfato tetrassódio.

CONTROLE E PERDA DE PESO
Redução de 35% de gorduras e 
menos calorias, associados a altos 
níveis de fibras naturais para ajudar 
na perda de peso.

CONTROLA AS BOLAS DE PELO
Com fontes de fibras naturais que 
ajudam a controlar a formação de 
bolas de pelo.

RECEITA PALATÁVEL
Ingredientes de alta qualidade 
que proporcionam um excelente 
sabor à fórmula.

PESO DO CÃO EM UNIDADES
1 kg a 5 kg 1

>5 kg a 10 kg 2
>10 kg a 25 kg 3
>25 kg a 35 kg 4
>35 kg a 45 kg 6
45 kg ou mais 7

RECOMENDAÇÃO DIÁRIA:CALORIAS: ALIMENTO SECO X ÚMIDO

Petisco de consumo diário*, formulado com baixo 
teor de gordura e alto teor de fibras, que mantém 
a saciedade dos cães, reduzindo a ingestão total de 
calorias. Ideal para cães adultos e cães adultos 7+.

A linha PURINA® PRO PLAN® de alimentos úmidos super 
premium foi desenvolvida com a mais alta tecnologia e 
ingredientes rigorosamente selecionados, para garantir 
uma nutrição associada a benefícios específicos. Seguir as porções indicadas nas 

embalagens de alimentos e petiscos;
Evitar alimentos que não sejam 
destinados para pets;
Manter o cão ativo com exercícios 
moderados regularmente;
Investigar se nenhuma outra patologia 
está associada ao ganho de peso;
Reduzir as recomendações diárias para 
cães castrados em cerca de 20%.

Aumenta a ingestão de água. 
Importante principalmente para      
cães de raças pequenas;

É um alimento completo e balanceado, 
sem adição de conservantes (alimentos 
Nestlé® Purina®);

Oferece mais saciedade e alta 
palatabilidade, facilitando a aceitação 
e auxiliando no manejo de animais em 
restrição calórica.

COMO PREVENIR O GANHO 
DE PESO EXCESSIVO?

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO 
ALIMENTO ÚMIDO

* Recomendamos que o consumo de petiscos seja equivalente a 
no máximo 10% da necessidade calórica diária do cão.

O tamanho da porção do alimento úmido a ser fornecido ao 
animal é maior em comparação com a quantidade de alimento 
seco, o que  ajuda a evitar sobrealimentação pelo tutor.

Alimento seco 
Reduced Calorie 

= 318kcal

Alimento úmido 
Reduced Calorie 
= 80kcal

(por 100g)

RESULTADOS CLÍNICOS UTILIZANDO A DIETA ‘OM’ 
AO LONGO DE ALGUNS MESES

Cães alimentados com OM ao 
longo de 3 meses (n = 8 cães)

Gatos alimentados com OM ao 
longo de 4 meses (n = 5 gatos)

Percentual médio de 
perda de peso

16.2%8.6%

As porções de alimentação foram 
determinadas pelo uso do programa Purina 

Veterinary Feeding. O estudo visou 1,5 - 2,0% 
de perda de peso para participantes caninos.

Projeto Pet Slim Down Trial
Resultados: Canine Trials concluído em março/2010.

As porções de alimentação foram 
determinadas pelo uso do programa Purina 

Veterinary Feeding. O estudo visou 0,5 - 1,0% 
de perda de peso para participantes felinos.

Projeto Pet Slim Down Trial
Resultados: Feline Trials concluído em fevereiro/2011.

Variação do percentual da perda de peso: 
11,5% - 21.8%

Variação do percentual da perda de peso: 
5,5% - 11.6%

Referências:
• Pan, Y. Use of soy iso avones for weight 

management in spayed/neutered dogs: 
Nestlé Purina Research, the FASEB Journal. 
2006; 20:A854-A855

• Pan, Y. E ects of iso avones on body fat 
accumulation in neutered male and female 
dogs: Nestlé Purina Research, the FASEB 
Journal. 2007; 21:551.20
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

INDICAÇÕES

Baixo teor de calorias e gorduras favorece 
uma perda de peso efetiva e regular.

Baixo teor de calorias e gorduras para 
reduzir a quantidade de calorias consumidas.

Alto teor de proteínas para ajudar a manter 
uma massa corporal magra.

Alto teor de proteínas que ajudam a manter 
uma massa corporal magra.

Ajuda a evitar o desenvolvimento de 
cristais de estruvita e oxalato de cálcio 

nas vias urinárias.

Contém isoflavonas, que contribuem para a 
redução do acúmulo de peso e gordura.

Com fibras naturais para ajudar 
a satisfazer o apetite do gato.

Com fibras naturais para ajudar 
a satisfazer o apetite do cão.

Perda saudável de peso. 
-20% calorias*

*Comparado à fórmula PRO PLAN® Adult.

Mantém a massa muscular magra.

Energia Metabolizável: 3.550 kcal/kg
Energia Metabolizável Raças Pequenas: 3.240 kcal/kg
Energia Metabolizável Raças Médias e Grandes: 3.180 kcal/kg

Energia Metabolizável: 3.540 kcal/kg Energia Metabolizável: 2.990 kcal/kg

80kcal
por sachê

19kcal
por unidade
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PROTOCOLO PARA UM PROGRAMA 
DE PERDA DE PESO



PROTOCOLO PARA UM
PROGRAMA DE PERDA DE PESO

ESTABELECER UM PLANO DE ATIVIDADE
Oriente a quantidade, a frequência e os tipos de exercícios físicos que o cão ou gato irá fazer.

Peça para que o tutor comece aos poucos e com atividades lúdicas, as brincadeiras são grandes aliadas para a perda de peso.

Passo 3

ACOMPANHAMENTO FREQUENTE DOS TUTORES 
E RECONHECIMENTO DOS SUCESSOS

O acompanhamento com retornos frequentes auxilia na comunicação, no esclarecimento das dúvidas e no suporte às dificuldades 
que os clientes estão enfrentando, proporcionando vários benefícios e aumentando as probabilidades de ter sucesso. 

Recompensas para a perda de peso bem sucedida podem ser grandes aliadas na prática. Elas mostram seu cuidado pessoal com o 
cliente e o pet e encorajam as visitas de retorno. Seja criativo!

Registre os momentos com fotos! A perda de peso gradual pode parecer lenta, mas é a maneira mais segura, por isso pode levar 
muitos meses. No momento em que eles atingem sua meta e estão em forma, o cliente pode não se lembrar como ele estava acima 
do peso. Por isso, registre! Fotos de antes e depois permitem que eles vejam como progrediram no tempo estabelecido. Tire uma 
foto de lado, mostrando a conformação da barriga, e uma de cima, que mostre bem a silhueta do animal e foque na ausência de 
cintura. Tire uma foto em cada retorno e construa uma linha do tempo. 

Passo 4

ANALISAR O PACIENTE E ANOTAR MENSURAÇÕES
IMPORTANTES PARA O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE

Estipule o escore corporal utilizando a ferramenta de ECC ( Escore de Condição Corporal) junto com o proprietário, mensure o peso e a 
circunferência abdominal. Esses parâmetros são importantes para tutor acompanhar a evolução do seu pet nas próximas consultasA. 

Cada ponto do escore corporal corresponde a 5% de gordura corporalB.

 Avalie se outras doenças que o paciente apresenta, não podem estar relacionadas a condição corporal atual dele. Lembre-
se a obesidade da origem ou agrava os distúrbios locomotores, endócrinos, metabólicos, cardiorrespiratórios, reprodutivos, 
tegumentares e até mesmo pode aumentar a incidência de neoplasiasC.

Passo 1

INSTITUIR A DIETA ADEQUADA DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE

Escolha uma dieta de acordo com a necessidade do paciente. Inclua todos os alimentos do dia, e recomende os petiscos mais 
adequados e a forma correta de utilizá-los.

Estabeleça a quantidade diária do alimento escolhido, utilizando as informações do verso da embalagem.

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS > Perda saudável do excesso de peso; adequada para estabelecer perda de peso em 
animais obesos. Casos de hiperlipdemia, ou obesidade associada a diabetes.

PURINA® PRO PLAN® REDUCED CALORIE (alimento seco ou úmido) > É uma linha recomendada para controle e manutenção 
de peso para os animais que estejam no máximo 15% acima do seu peso ideal ou com um escore corporal 6.

Passo 2

Referências:
A. Lafl amme DP. Understanding and managing obesity in dogs and cats. Veterinary Clinics of 
the North America, v.36, p.1283-1295, 2006;
B. Lafl amme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Dogs. 
Canine Practice July/August 1997; 22:10-15;
C. Manual de Obesidade Canina e Felina, 2014;



Subalimentado SobrealimentadoIdeal
Costelas visíveis nos gatos de pelo curto. Nenhuma 
gordura palpável. Acentuada reentrância abdominal. 
Vértebras lombares e asa do ilíaco facilmente palpáveis.

Costelas facilmente visíveis em gatos de pelo curto. 
Vértebras lombares são observadas com mínima massa 
muscular; reentrância abdominal. Não há presença de 
gordura palpável.

Costelas facilmente palpáveis apresentam uma 
cobertura mínima de gordura. As vértebras lombares 
são visíveis. Cintura evidente depois das costelas. 
Mínimo de gordura abdominal.

Costelas palpáveis com mínima cobertura de gordura. 
Cintura perceptível atrás das costelas. Mínima gordura 
abdominal.

Bem proporcionado. 
Cintura visível depois 
das costelas. Costelas 
palpáveis com pequena 
cobertura de gordura. 
Panículo adiposo 
abdominal mínimo.

Costelas palpáveis com mínima cobertura de gordura. 
Cintura e gordura abdominal visíveis, mas não óbvios.

Dificuldade em palpar as costelas que têm moderada 
cobertura de gordura. A cintura não é muito evidente. 
Arredondamento óbvio do abdômen. Moderado panículo 
adiposo abdominal.

Costelas não palpáveis, com excesso de cobertura de 
gordura. Cintura ausente. Arredondamento abdominal 
e presença de gordura visível. Presença de depósitos de 
gordura lombar.

Impossível palpar as costelas que se encontram sob espessa 
cobertura de gordura. Pesados depósitos de gordura na área 
lombar, face e membros. Distensão do abdômen e ausência 
de cintura. Amplos depósitos abdominais de gordura.

Costelas, vértebras lombares, ossos pélvicos e todas as 
saliências ósseas visíveis à distância. Não há gordura 
corporal aparente. Perda evidente de massa muscular.

Costelas, vértebras lombares e ossos pélvicos facilmente 
visíveis. Não há gordura palpável. Algumas outras 
saliências ósseas podem estar visíveis. Perda mínima de 
massa muscular.

Costelas facilmente palpáveis podem estar visíveis sem 
gordura palpável. Visível o topo das vértebras lombares. 
Os ossos pélvicos começam a ficar visíveis. Cintura e 
reentrância abdominal evidentes.

Subalimentado SobrealimentadoIdeal
Costelas facilmente 
palpáveis com mínima 
cobertura de gordura. 
Vista de cima, a cintura 
é facilmente observada. 
Reentrância abdominal 
evidente.

Costelas palpáveis sem 
excessiva cobertura 
de gordura. Cintura 
observada por trás das 
costelas, quando vista de 
cima. Abdômen retraído 
quando visto de lado.

Costelas palpáveis com leve excesso de cobertura de gordura. 
A cintura é visível quando observada de cima, mas não é 
acentuada. Reentrância abdominal aparente.

Costelas palpáveis com dificuldade. Pesada cobertura de 
gordura. Depósitos de gordura evidentes sobre a área lombar 
e base da cauda. Ausência de cintura ou apenas visível. A 
reentrância abdominal pode estar presente.

Impossível palpar as costelas situadas sob cobertura de 
gordura muito densa ou palpáveis somente com pressão 
acentuada. Pesados depósitos de gordura sobre a área lombar 
e base da cauda. Cintura inexistente. Não há reentrância 
abdominal. Poderá existir distensão abdominal evidente.

Maciços depósitos de gordura sobre o tórax, espinha e base 
da cauda. Depósitos de gordura no pescoço e membros. 
Distensão abdominal evidente.

Mawby D, Barlges JW, Mayers T, et al. Comparison of body fat estimates by dual-energy x-ray absorptiometry and deuterium oxide dilution in client owned dogs. 
Compendium 2001; 23 (9A): 70. / Lafl amme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Dogs. Canine Practice July/August. / 1997; 
22:10-15 Kealy, et al. Effects of Diet Restriction on Life Span and Age-Related Changes in Dogs. JAVMA 2002; 220:1315-1320.

Referências:

ECC - ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL (CANINA)

ECC - ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL (FELINA)

Referências:
Lafl amme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Cats: A Clinical Tool. / Feline Practice 1997; 25:13-17. / Lafl amme DP, Hume E, 
Harrison J. Evaluation of Zoometric Measures as an Assessment of Body. / Composition of Dogs and Cats. Compendium 2001; 23 (Suppl 9A):88
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UMA lINHA COMPlETA QUE AlIMENTA E PROTEGE A SAÚDE

NOVO

NOVO

VEJA A LINHA COMPLETA

www.proplan.com.br

Momentos de Vida

Alimento Úmido


