
I N C R Í V E L  E M  C A D A  D E T A L H E

Pontos chave

•  O excesso de peso reduz a qualidade de vida dos gatos e aumenta o risco de sofrerem de várias doenças. 

•  A ROYAL CANIN® realizou o maior estudo clínico sobre perda de peso em gatos até à data, tendo sido levado a cabo em 188 clínicas veterinárias de 
22 países diferentes, utilizando a dieta SATIETY WEIGHT MANAGEMENT da gama Veterinary Health Nutrition da ROYAL CANIN®.

•  No total, 97% dos 413 gatos envolvidos concluiu o programa de perda de peso, que teve a duração de 3 meses. 

•  Apesar da restrição calórica, registou-se um decréscimo significativo do hábito de solicitar alimento, no decorrer do programa de perda de peso, 
na grande maioria dos animais: 82% dos gatos revelou um muito maior controlo do comportamento de solicitação insistente de alimento. 

•  Comparativamente ao início do estudo, após a conclusão do programa de perda de peso, os gatos estavam significativamente mais ativos 
e os tutores observaram uma melhoria expressiva da sua qualidade de vida.

  Objetivo

  Método

Avaliar o efeito do programa de perda de peso com o SATIETY WEIGHT MANAGEMENT em gatos com excesso de peso e obesos, com base na perda de 
peso e nas observações dos respetivos tutores relativamente ao nível de atividade, comportamento de solicitação de alimento e qualidade de vida (QdV).

Critérios de elegibilidade 
Gatos com pelo menos 12 meses de idade, com um índice de 
condição corporal (ICC) de ≥7/9, sem nenhuma doença concomitante 
diagnosticada e não alimentados com outra dieta terapêutica que 
não a dieta para a perda de peso. Os gatos que estivessem a tomar 
medicamentos que pudessem influenciar o processo de perda de 
peso, tais como glucocorticoides ou insulina, não eram elegíveis para 
participarem no estudo. As gatas em gestação ou lactação também 
foram excluídas. Os gatos tinham de ser gatos exclusivamente de 
interior e não podiam viver com outros gatos. 

Dieta 
A formulação nutricional era a de uma dieta com elevado teor proteico  
e elevado teor em fibras – dieta para perda de peso da ROYAL CANIN®. 
Os tutores podiam optar entre oferecer alimento exclusivamente seco 
(SATIETY WEIGHT MANAGEMENT, Veterinary Health Nutrition, ROYAL 
CANIN®); alimento exclusivamente húmido (OBESITY MANAGEMENT – 
pois este estudo ocorreu antes do lançamento do alimento húmido SATIETY 
WEIGHT MANAGEMENT), ou uma combinação de ambas as dietas. 

Medições 
Para pesar os animais, utilizaram-se balanças eletrónicas. A avaliação 
da condição corporal foi feita com base no sistema de avaliação do 
índice de condição corporal de 9 pontos (ICC), previamente validado. 
Os dados relativos aos níveis de atividade, QdV e comportamento de 
solicitação de alimento, foram registados pelo médico veterinário com 
base numa escala numérica, após a análise e discussão dos mesmos 
com o tutor (Ver Fig. 1 e 2). 

Protocolo de perda de peso 
Cada um dos gatos compareceu numa primeira consulta na clínica 
veterinária para ser avaliado e incluído no estudo e depois em 4 
consultas de seguimento. Na primeira consulta, os gatos foram 
sujeitos a um exame clínico completo, pesados e avaliaram-se os 
seus níveis de atividade, QdV e comportamento de solicitação de 
alimento. Estimou-se o peso ideal de cada gato, com base numa 
condição corporal (ICC) de 7, 8 e 9, dividindo o peso atual por 1.2, 1.3 
e 1.4, respetivamente. (Esta fórmula de cálculo pressupõe que cada 
unidade de ICC entre 5 e 9 contribui com acréscimos de 10% por cada 
ponto, para o excesso de peso do animal.) Inicialmente a quantidade 
de energia fornecida a cada paciente foi de 53 kcal/kg0.711 do peso ideal 
por dia. O peso ideal e a quantidade de energia diária foram ambos 
calculados com recurso ao software da ROYAL CANIN® VetServices 
(Vet Follow Up, VFU), um software especificamente desenvolvido para 
esse fim. O programa também convertia a quantidade calórica diária 
em quantidade de alimento,de acordo com a preferência manifestada 
pelo tutor por alimento seco, húmido ou alimentação mista. 
Foram agendadas quatro consultas de acompanhamento às 2, 4, 8 e 
12 semanas. Nessas consultas, os gatos eram pesados e era atribuída 
uma pontuação relativamente à atividade, QdV e comportamento 
de solicitação de alimento. Foi igualmente abordada a questão 
do cumprimento de todas as indicações do programa de perda de 
peso com o tutor do animal. O software VetServices foi utilizado 
para calcular a taxa de perda de peso alcançada, com base no peso 
corporal introduzido. Se a taxa correspondente à perda de peso se 
situasse entre os 0,5% e os 2%, não se procedia a nenhum tipo de 
ajuste à quantidade de energia fornecida. Se a taxa correspondente 

UM ESTUDO COORTE E MULTICÊNTRICO, SOBRE PERDA DE PESO EM GATOS COM EXCESSO 
DE PESO: DIFERENÇAS DE RESULTADOS EM DISTINTAS LOCALIZAÇÕES GEOGRÁFICAS.   
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MAIOR ESTUDO INTERNATIONAL 
MULTICÊNTRICO ATÉ À DATA 
SOBRE PERDA DE PESO EM GATOS 

Estudo prospetivo e aberto, levado a cabo ao longo de 3 meses e incindindo sobre a perda de peso conseguida. Foi realizado em 188 clínicas 
veterinárias de 22 países. No total, 413 gatos concluíram o programa, com registos completos de dados.
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Figura 1: Melhoria significativa do comportamento
de solicitação de alimento durante o estudo. 
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Figura 2: Melhoria significativa dos níveis 
de atividade durante o estudo. 
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Um total de 413 gatos, de 14 raças diferentes, concluíram o ensaio 
(227 machos, 186 fêmeas; média de idades de 6 anos, intervalo entre 
1 – 15 anos; peso médio inicial de 6,7 kg, intervalo entre 5,8-7,6 kg). A 
dieta exclusivamente à base de alimento seco foi a opção mais comum 
(309 gatos, 75%), 25% (102 gatos) tiveram uma alimentação mista, 
tendo recebido alimento seco e húmido, e menos de 1% dos gatos 
recebeu apenas alimento húmido. No total, 97% dos gatos perdeu 
peso, tendo sido registada uma perda de peso média de 10,6 ± 6,3% 
ao longo do estudo. A taxa média de perda de peso semanal situou-se 
nos 0,8 ± 0,5%.

Apesar da restrição calórica, no geral houve um decréscimo 
significativo do comportamento de solicitação de alimento ao longo do 
programa de perda de peso (modelo misto linear, p<0,001, Fig. 1). Em 
82% dos gatos registou-se um controlo deste hábito (tendo melhorado 
em 48%; ou tendo-se mantido em 34% dos gatos). 
Comparativamente ao início do estudo, após a conclusão do programa 
de perda de peso, registou-se uma melhoria significativa tanto na 
qualidade de vida (QdV), como nos níveis de atividade (ambos, p<0,05) 
(Fig. 2).

Este é, até à data, o maior estudo internacional multicêntrico sobre 
perda de peso em gatos domésticos, obesos ou com excesso de peso. 
Um programa de perda de peso que utilizou uma dieta com alto teor 
em proteína e alto teor em fibras, a SATIETY WEIGHT MANAGEMENT, 
e com a ajuda do software da ROYAL CANIN® VetServices (que facilitou 

a precisão do cálculo das doses, com base no historial de perda de 
peso do paciente), revelou-se altamente eficaz: a maioria dos gatos 
registou uma perda de peso clinicamente relevante e melhorias  
expressivas ao nível da QdV e da atividade.

 Recomendação nutricional

  Conclusão e relevância clínica

  Resultados

A dieta SATIETY WEIGHT MANAGEMENT pode ser recomendada com 
confiança enquanto solução eficaz para a perda de peso em gatos, 
pois 97% dos gatos perdeu peso, bem como para ajudar a controlar 
o comportamento de solicitação de alimento (controlado em 82% dos 
gatos).

Para obter melhores resultados, o SATIETY WEIGHT MANAGEMENT 
deve ser fornecido em exclusivo e de forma consistente durante o 
programa de perda de peso, devendo ser também a dieta de eleição 
para o período de manutenção uma vez concluído o programa de 
perda de peso, para evitar que o animal recupere o peso perdido.

Este documento destina-se única e exclusivamente a profissionais veterinários.

à perda de peso se situasse abaixo dos 0,5%, era sugerida uma 
redução de 10% a quantidade de energia fornecida, mas se a taxa 
semanal correspondente à perda de peso se situasse acima dos 2% 

era recomendado um aumento de 10% da quantidade de energia 
fornecida.

Fig. 2: A atividade dos gatos melhorou significativamente no decorrer do estudo (n=413; 
p<0,05). 
Nas diferentes semanas, os blocos com cores diferentes representam a proporção de gatos à qual foi 
atribuído um descritivo relativo aos níveis de atividade, sendo que -1 (inativo), 0 (atividade normal) e 
1 (muito ativo), respetivamente. 
As barras por cima das colunas indicam diferenças estatisticamente significativas.

Fig. 1: Melhoria significativa do comportamento de solicitação de alimento por parte dos 
gatos no decorrer do estudo (n=413; p<0,001). 
Nas diferentes semanas, os blocos com cores diferentes representam a proporção de gatos à qual foi 
atribuído uma pontuação relativamente a este comportamento: sendo 0 (apenas imediatamente antes 
da refeição), -1 (ocasionalmente entre refeições), -2 (frequentemente entre refeições e logo após as 
refeições), -3 (constantemente entre refeições e logo após as refeições), respetivamente. 
As barras por cima das colunas indicam diferenças estatisticamente significativas.
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