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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. 
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ECC - ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL (CANINA)

ECC - ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL (FELINA)
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