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Saiba quando seu cachorro deve entrar na dieta
Pets com sobrepeso podem desenvolver problemas cardíacos e nas articulações
publicado em 19/10/2011 às 05h30:

Dieta não é só coisa de humano. Cachorro também precisa fazer regime de vez em quando para entrar
em forma.
Seu cão pode estar engordando sem você perceber, por isso fique atento a algumas dicas que te fará
notar se seu bichinho de estimação está com problemas e, aqui, saiba como solucioná-los.
Fabrício Lorenzini, médico veterinário do Hovet (Hospital Veterinário da Universidade Anhembi
Morumbi), explicou que olhar a lateral do cão é fundamental para saber se seu pet está com o peso
adequado.
- O cachorro é considerado normal quando suas costelas não estão visíveis na lateral, mas são facilmente
sentidas quando apalpadas. O cão deve ter o corpo em formato de ampulheta, ou seja, deve ter a
circunferência mais fina na região da cintura. Qualquer alteração nestas características pode ser sinal de
sobrepeso.
Mesmo com estas dicas é essencial que o cachorro seja acompanhado regularmente por um veterinário,
pois só um médico especializado poderá diagnosticar um caso de sobrepeso ou até mesmo obesidade.
Como no caso do IMC (índice de massa corporal) humano, os animais também têm uma escala que define
os padrões de normalidade do peso. Geralmente, 15% do peso de um cachorro normal representam a
quantidade de gordura, números maiores que este são um sinal de alerta.
Um animal com sobrepeso pode ter diversos problemas de saúde, como explica Fabrício.
- O excesso de peso pode acarretar problemas nas articulações do cachorro, no trato pulmonar, como
ronco e dificuldade de respirar, problemas cardíacos, diabetes e pesquisas recentes mostram que
obesidade pode causar câncer nos animais.
Para os bichos que estão acima do peso, os tratamentos mais adequados são dieta e atividade física, em
especial a hidroterapia.
O veterinário Fabrício detalha o que se deve fazer quando seu cão tem que entrar na dieta.
- Hoje existem no mercado diversas rações especiais para animais em dieta, mas o mais indicado é
procurar um veterinário especialista em endocrinologia que prescreva um plano alimentar para o seu
animal.
É essencial evitar dar qualquer tipo de alimento para o cachorro que não seja a ração (ou a alimentação
indicada pelo veterinário), mesmo que a carinha de tristeza do bichinho parta seu coração.
Nos casos mais extremos em que o cachorro é considerado obeso, o tratamento é o mesmo: dieta e
atividade física, pelo menos no Brasil, onde os medicamentos para redução de peso são proibidos.
*Colaborou Ana Luisa Zainaghi, estagiária do R7.
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