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INTRODUÇÃO 

Recentes avanços têm contribuído significativamente para o entendimento das  

causas da obesidade. Conforme Case et al.(1998) a causa fundamental em todos os  

casos de obesidade é um desequilíbrio entre o consumo e o gasto energético, que  

conduz a um persistente excesso calórico. Alguns fatores que predispõe a  

obesidade estão relacionados ao proprietário, como a falha em reconhecer a  

redução das exigências alimentares com a idade, castração, doenças ortopédicas,  

estimulo ao comportamento de petição e a quantidade reduzida de exercícios. A  

obesidade nos proprietários tem sido associada ao aumento da incidência de  

obesidade nos cães. A inadequada complacência do proprietário é o maior problema  

na prevenção e no tratamento da obesidade canina. Cerca de 25% dos donos de  

cães obesos gastam mais de 30 minutos por dia dando atenção ao seus cães  

durante suas refeições. Os proprietários de cães obesos dão mais importância ao  

baixo preço da ração e não tem interesse em balancear a nutrição do seu cão, ao  
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contrário dos donos de cães com peso ideal (DUNN, 2001). O aumento de mais de  

16% da obesidade em cães da cidade de São Paulo, enquanto nos Estados Unidos 

podem chegar a 44% dos cães, gerando maiores gastos aos proprietários, devido ao  

maior número de enfermidades que são consequência da obesidade(JERICO,2002).  

 

OBJETIVO 

 Analisar um grupo de animais obesos do Hospital Veterinário e identificar as  

principais causas da obesidade.  

 

MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no Hospital Veterinário da Universidade Anhanguera no  

período de julho de 2013 a julho de 2014, aproveitando o atendimento de rotina do  

Hospital. Teve como objetivo investigar as principais causas e consequências da  

obesidade canina na população atendida pelo Hospital escola relacionando à  

obesidade as principais doenças consequentes; O proprietário foi orientado sobre a  

obesidade, seus problemas e alternativas possíveis para a melhora da qualidade de  

vida do animal. Foi realizado um questionário ao proprietário que foi consultar o  

hospital, e se indicado como tendo qualquer problema de saúde relacionada a  

obesidade, o cão foi pesado, comparado com o peso médio padrão da raça e em  

animais SRD (sem raça definida) a observação foi visual, palpação e inspeção  

direta. Apesar de termos outras formas de diagnóstico como escore da condição  

corpórea e a determinação do peso médio da raça, os cães pesquisados em sua  

maioria não tinham raça definida.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta pesquisa foram utilizados 19 cães, sendo 63,15% fêmeas e 36,85% de  

machos, e grande parte 68,42% dos cães foram castrados isto demonstra que estes  
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animais ficam mais tranquilos, e estes animais gonadectomizados apresentam  

tendência ao aumento de peso, embora o papel da gonadectomia ainda permaneça  

pouco esclarecido( JERICÓ, M.M. et al, 1999) apesar de 78,94% morarem com pátio 

a maioria dos proprietários fazem pelo menos um passeio por dia 52,63%  

isto reflete o estilo de vida sedentário ter convertido em uma norma, pois 15,78%  

dos animais não fazem nenhum tipo de exercício colaborando com o trabalho de  

JERICO e SCHEFFER, em 2002 que tiveram 22% de seus cães sem nenhum  

exercício ,o que aumenta os sinais de obesidade. Em 78, 94% dos cães  

pesquisados se alimentam de ração, restos de comida e frutas, valor muito próximo  

obtido por JERICO e SCHEFFER, em 2009 e todos apresentam balanço energético  

positivo, indicam uma tendência ao aparecimento de várias doenças inerentes a  

obesidade em 79% dos animais pesquisados. Isto colabora ao trabalho de vários  

autores que em estudos experimentais demonstram que as alterações da obesidade  

são artropatias, problemas respiratórios, deslipidemias e diabetes melitus. A  

atividade física em cães obesos pode ser indicada como caminhadas, corridas ou  

natação, esta última indicada a cães com problemas ortopédicos. O  

condicionamento físico deve ser planejado, com critérios de intensidade, frequência  

e duração para cada animal. É importante destacar que a obesidade dos cães é uma  

doença crônica de características endêmicas que acarreta prejuízos óbvios a saúde  

e longevidade dos animais.  

CONCLUSÃO 

As principais causas da obesidade canina são o sedentarismo e o hábito alimentar  

de humanização dos cães pelo homem.  
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