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O que é e qual a importância da medicina preventiva
Os conceitos gerais de cuidados veterinários,
versando especificamente da medicina de pequenos
animais, é usualmente visto pela população geral como
o atendimento de animais enfermos, bem como casos de
urgência e emergência.
Infelizmente, uma considerável parcela da população
de proprietários de gatos ainda pensa desta forma. Este fator
acontece, em parte, por falta de orientação aos proprietários
sobre as reais necessidades de avaliações periódicas, aliado
ao fato do mito difundido de que o gato é uma espécie mais
independente, e consequentemente necessita de menos
cuidados veterinários. Outros erros de conceito que se
somam aos anteriores, minimizando as visitas dos gatos ao
veterinário, são que a manutenção dos felinos dentro de casa
diminui a necessidade de atenção e também de vacinação.
A medicina preventiva possui papel fundamental
na manutenção da saúde e bem estar dos pequenos
animais, e deve ter protocolos instituídos em toda a
clínica e hospital que se dedique aos cuidados médicos
destes animais. Felizmente, cada vez mais o conceito
de que “prevenir é melhor que remediar” vem sendo
sedimentado pela população humana, inclusive com seus
animais de estimação, gerando um aumento crescente na

demanda de avaliações preventivas para os felinos nas
mais diferentes faixas etárias.
Mais que em qualquer outra espécie, a medicina
preventiva deve ser realizada à risca na espécie felina, pelo
fato de os gatos serem exímios “ocultadores” de sintomas.
Como mencionado anteriormente, a independência e a
natureza solitária não podem ser confundidas com menor
necessidade de atenção!
Embora não tão glamorosos e nem compostos
por condutas e decisões imediatistas, os programas
de medicina preventiva possuem grande efetividade
e visibilidade em nossos clientes, por ressaltarem
a importância em evitar/minimizar determinados
problemas comuns com a correta orientação e manejo,
seja vacinal, nutricional ou farmacológico.
É de vital importância o reconhecimento da
crescente consideração do gato como um membro da
família, o que torna o papel das avaliações periódicas
ímpar na manutenção da saúde e bem estar dos pacientes
felinos, bem como na melhoria de qualidade de vida de
seus proprietários, por terem a tranquilidade de que seus
animais de estimação estão saudáveis e felizes.
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Os pontos e cuidados de medicina preventiva mais
importantes a serem implementados são uma cuidadosa
e detalhada anamnese e exame físico, avaliação e manejo/
controle de endoparasitas e ectoparasitas, avaliação
odontológica/cavidade oral, avaliação do status
retroviral, avaliação nutricional e de condição corporal
e monitoração/diagnóstico precoce de enfermidades
comuns em determinadas faixas etárias e de doenças

de padrão racial (p.e., a cardiomiopatia hipertrófica no
Maine Coon).
Um ponto importante na implementação e
sedimentação dos programas de avaliação e medicina
preventiva são a homogeneidade de informações e
atitudes tomadas dentro da equipe, bem como a boa e
correta comunicação da mesma com os clientes.

A avaliação geral e anamnese
Idealmente, animais na fase jovem da vida (até um
ano de idade) deveriam ser avaliados pelo menos duas vezes
neste primeiro ano, para a estratificação de seu protocolo
vacinal, nutricional e planejamento de esterilização.
Na fase adulta, os animais precisam ser avaliados
anualmente, visando à avaliação de estado geral, manejo
de escore corporal e nutricional, bem como avaliação de
protocolos vacinais. Após os 10 anos de idade (a partir
da fase Sênior), recomenda-se avaliação semestral a anual

destes pacientes, com a possibilidade de implementação
de exames periódicos laboratoriais e de imagem.
Pontos fundamentais na anamnese destes pacientes
envolvem as principais observações e preocupações do
proprietário (alterações comportamentais que possam
parecer pouco “preocupantes” aos olhos dos mesmos,
como aumento na ingestão de água ou no volume
urinário), atividade de alimentação e eliminação, bem
como hábitos de acesso à rua e contactantes.

Figura 1 – palpação tiroideana em paciente geriátrico. A palpação de tiroide é ponto fundamental no
exame físico de todos os felinos, especialmente naqueles acima dos 8 anos de idade.
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Avaliação nutricional
A avaliação nutricional é um ponto fundamental das
avaliações periódicas, e deve ser realizada em cada visita.
Um ponto comum a todos os pacientes, e que os permite
maior ligação com seus veterinários, é que eles comem! E
o hábito alimentar os liga ao tipo de alimento indicado
para cada situação específica – sendo o médico veterinário
o único profissional capacitado em melhor orientar qual o
alimento mais indicado para aquele indivíduo em especial.

Pontos como a frequência de alimentação, tipo de
dieta utilizada, escore de condição corporal, castração e
faixa etária são vitais na estratificação do melhor plano
nutricional para cada paciente.
Sabidamente, a doença nutricional mais comum da
atualidade é a obesidade. O principal ponto associado em
sua prevenção é uma correta orientação nutricional.

Figura 2 – a avaliação nutricional é de vital importância nos programas de medicina preventiva,
visando a prevenir a principal doença nutricional da espécie na atualidade – a obesidade.

A monitoração do peso e a correta mensuração
de escore corporal nas avaliações periódicas são os
pontos iniciais da prevenção da obesidade. O controle
e cálculo dietéticos são de fundamental importância,
e devem ser realizados de acordo com a faixa etária,
hábitos alimentares e de atividade, além de alimento
utilizado.

A avaliação de escore de condição muscular
também deve ser realizada nestas avaliações periódicas,
visto que o catabolismo muscular é frequente em
diversas enfermidades (enteropatias, neoplasias, doença
renal, etc). Mesmo pacientes obesos podem sofrer de
catabolismo muscular, sendo importante a análise e
avaliação paralela do escore de condição corporal e
escore de condição muscular.
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Figura 3 – paciente com caquexia, evidenciando escores de condição corporal e muscular ruins.

Além da avaliação e orientação nutricional de
pacientes hígidos, é sabida a importância da nutrição como
coadjuvante em diversas enfermidades, como a doença
renal crônica, diabetes e doenças urinárias. Pacientes com
doenças crônicas serão avaliados e orientados por toda a vida,

existindo a necessidade intrínseca do acompanhamento
veterinário não somente para a realização de exames e
mudanças de condutas terapêuticas medicamentosas, mas
também na adaptação e modificação nutricional.

Avaliação da cavidade oral
A cavidade oral dos felinos é um ponto obrigatório
de avaliação em todo programa de medicina preventiva.
Eles não somente podem ser acometidos por lesões
reabsortivas dentárias (grandes causadoras de dor em
cavidade oral), como também já se sabe que animais com
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doença periodontal são mais predispostos a enfermidades
em outros sistemas. Isso torna fundamental sua avaliação
e indicação periódica para o tratamento periodontal,
sempre visando à saúde e conforto destes pacientes.

Vacinação
Os procedimentos de vacinação ainda são considerados
os pilares da medicina preventiva. A importância da vacinação
frente ao controle e prevenção de doenças infecciosas é
indiscutível. No entanto, o conceito de medicina preventiva
deve ser levado muito além de somente vacinar anualmente
os animais. Os exames periódicos devem ser baseados em
uma atenciosa anamnese e cauteloso exame físico, aliados a
pontos de avaliação nutricional e comportamental, ALÉM da
verificação do protocolo vacinal.

As decisões sobre os melhores protocolos vacinais
devem ser individualizadas por paciente, de acordo
com faixa etária, status retroviral, risco de exposição aos
agentes infecciosos e legislação em vigor (no caso da vacina
antirrábica). Nem todo paciente precisa ser vacinado todos
os anos para todos os antígenos vacinais disponíveis no
mercado, mas todos devem ser avaliados individualmente
anualmente para avaliações de estado geral, variações de
peso, condição de cavidade oral e manejo nutricional!

Retroviroses
As retroviroses, leucemia viral (FeLV) e
imunodeficiência viral (FIV), estão entre as doenças
infecciosas mais comuns dos felinos domésticos, com
prevalência variável de acordo com o estilo de vida e faixa
etária do paciente. Alguns estudos citam que a prevalência
destas viroses pode chegar a 10% em gatos Brasileiros.

Embora não existam consensos nacionais sobre
a especificação de quais animais deveriam ser testados,
padronizações americanas e européias especificam que todos os
gatos deveriam ser testados para ambos os agentes pelo menos
uma vez na vida; e aqueles que possuem risco de exposição aos
agentes, testados anualmente em sua avaliação periódica.
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Controle de endoparasitas e ectoparasitas
O controle de parasitas externos e internos é um
aspecto de grande importância na medicina preventiva. A
prevalência e característica do tipo de parasitos varia de acordo
com a localidade geográfica e estilo de vida do paciente, bem
como hábitos de caça/acesso à rua e presença de contactantes.
A avaliação anual é a melhor oportunidade
para questionar o proprietário sobre a visualização de
parasitas nas fezes e ectoparasitas, e conversar acerca
da característica zoonótica de alguns (principalmente
com crianças, idosos ou imunossuprimidos na casa) e
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de possibilidade de transmissão de doenças aos animais
(como a possibilidade na transmissão da micoplasmose
hemotrópica e da bartonelose através de pulgas).
O exame coproparasitológico pode e deve ser feito
quando há suspeita ou confirmação de parasita nas fezes,
bem como na presença de quadros de diarreia, vômitos,
perda de peso e alteração na característica do pelame.
O tratamento pode ser feito de maneira empírica
ou direcionado pelo exame laboratorial.

Medicina preventiva e programas de exames por faixa etária
Os programas de exames laboratoriais periódicos
tem como principal objetivo a detecção precoce de
problemas médicos, objetivando um tratamento menos
custoso, com melhor prognóstico e qualidade de vida
para o paciente e seus tutores.

A seguir, segue um exemplo para a implementação
e padronização de exames laboratoriais sugeridos de
acordo com a faixa etária do paciente no programa de
medicina preventiva.

Padronização de exames laboratorias sugeridos no programa de
medicina preventiva de acordo com a faixa etária do paciente.
Nascimento
até 6 meses
idade

6 meses até 2 anos até 6
2 anos idade
anos

6 anos até
10 anos

10 anos até
14 anos de
idade

> 14 anos de
idade

Avaliação geral

Uma a duas

Anualmente

Anualmente

Anualmente

Semestral a
anual

Semestral

Hemograma
completo

±

±

±

Anualmente

Anual

Semestral

Exames
bioquímicos/
eletrolíticos

±

±

±

±

Semestral a
anual

Semestral

Exame urina

±

±

±

Anualmente

Semestral a
anual

Semestral

Tiroxina total

-

-

±

±

Semestral a
anual

Semestral

Pressão arterial

-

±

Anualmente

Semestral a
anual

Semestral

Teste FIV/FeLV

Pelo menos um
teste

±

±

±

±

±

Adaptado de: Vogt et al., 2010.
± - pode ou não ser realizado na avaliação.
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SOBREALIMENTADO

IDEAL

SUBALIMENTADO

SISTEMA DE ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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.

8

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

9

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.

O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO CORPORAL foi desenvolvido no Centro Nestlé Purina de Pesquisa e Desenvolvimento (Nestlé Purina Pet Care Center) e foi
validado tal como documentado nas seguintes publicações:
Laflamme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Cats:
A Clinical Tool. Feline Practice 1997; 25:13-17

Laflamme 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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