PRO PLAN® tem uma fórmula
avançada com tecnologias
para cada necessidade da
vida de cães e gatos.

85 anos

Há mais de
cuidando
da nutrição e saúde de cães e gatos

Conheça a solução nutricional de PRO PLAN® para
redução de peso em cães e gatos. Utilize o escore corporal
para diagnosticar o excesso de peso e orientar o proprietário.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS AO EXCESSO DE PESO
Algumas patologias estão associadas ao excesso de peso, já que uma grande quantidade de tecido gorduroso gera efeitos
deletérios no metabolismo fisiológico e funcionamento dos órgãos. O excesso de peso com severidade causa obesidade, a
qual está associada à causa ou progressão de diversas doenças em cães e gatos, conforme os quadros abaixo:

I
I
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Em cães, as patologias mais associadas ao excesso de peso são: cardíacas, hepáticas,
dermatológicas, endócrinas (como o diabetes mellitus) e osteoarticulares.

I
I
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Em gatos, as patologias mais associadas são: dermatológicas, hepáticas (como a lipidose
hepática), transtornos do trato urinário, diabetes mellitus e artrite.

CÃES COM SOBREPESO PODEM VIVER MENOS
Os efeitos deletérios do excesso de peso sobre a saúde dos cães e gatos já são bastante conhecidos. Cada vez mais esse
assunto é pesquisado e citado na literatura científica ao redor do mundo.
Para avaliar o efeito da condição corporal nos cães a Nestlé Purina realizou um estudo que acompanhou dois grupos de cães
por 14 anos. O estudo Life Plan teve o intuito de acompanhar toda a vida desses animais e, como resultado, demonstrou que os
cães que se mantinham em um escore corporal magro (4 ou 5 na escala de 9 pontos) tiveram um aumento na expectativa de
vida por volta de 1,8 anos a mais que seus pares.
As patologias associadas à idade também foram avaliadas pelo estudo, o qual evidenciou que os cães no escore ideal
demoraram mais tempo para apresentá-las, incluindo a osteoartrite. Assim, comprovou-se que os cães com escore corporal
ideal não só vivem mais como têm mais qualidade de vida.

Resultados do Estudo Life Plan
Expectativa de vida e longevidade dos cães

13.0 anos

Cães alimentados com
restrição energética para
manter o escore corporal magro

Incidência de osteoartrite

11.2 anos

Cães com alimentação livre

13.3 anos

Cães alimentados com
restrição energética para
manter o escore corporal magro

Idade dos cães quando metade da
população do estudo estava viva

10.3 anos

Cães com alimentação livre

Idade dos cães quando metade da população do
estudo começou a ser tratada para osteoartrite

FATORES QUE DESENCADEIAM O EXCESSO DE PESO
Fatores que provocam um equilíbrio energético positivo favorecem o armazenamento de energia em forma de gordura corporal.
O sedentarismo da vida moderna cada vez maior também nos animais de estimação, o consumo incontrolado de alimento,
a predisposição genética, a idade avançada (principalmente em cães), a presença de doenças crônicas e a castração/
esterilização são algumas das principais razões que podem desencadear o excesso de peso.

O tecido adiposo atua como um órgão endócrino que secreta hormônios como citocinas
e outras substâncias como as adipocinas.

Célula de gordura

O tecido adiposo, no sobrepeso, atua
como um tecido inflamatório, o que pode
causar inflamação crônica.

O tecido adiposo atua como um órgão endócrino que se comunica ativamente com
outros órgãos através da secreção de
leptina, adiponectina e outras adipocinas.
Em caso de um excesso de peso severo e
na obesidade, a secreção de adipocinas
se altera, causando anomalias na ação
da insulina, na glicose, no metabolismo
das gorduras e na função do sistema de
defesas naturais.

FISIOLOGIA DO EXCESSO DE PESO
Excesso de peso

Efeitos mecânicos

Inflamação crônica
Mediadores inflamatórios
e hormônios
Tecido
adiposo

Consequências
fisiológicas

Estresse oxidativo

(acelera danos celulares)
Antioxidantes

Radical livre

Sinais clínicos

- Resistência insulínica

- Doenças endócrinas

- Estresse articular

- Claudicação
- Diabetes

DIAGNÓSTICO E MANEJO DO PACIENTE COM EXCESSO DE PESO
Primeiramente deve-se fazer o diagnóstico de excesso de peso através
de uma ficha de anamnese dietética completa, que deve incluir todo o
consumo do animal, desde o alimento habitual até todos os alimentos
aleatórios que lhe são ofertados, como petiscos ou agrados, identificando
as quantidades e tipos.
Após isso, deve-se classificar em qual escore corporal o animal
se encontra através do sistema de 9 pontos que, além de ser uma
ferramenta útil para verificação e educação do proprietário, é de fácil
aplicação. A pesagem do animal também é importante para facilitar o
acompanhamento do proprietário.
Diagnosticado, o manejo deve ser feito com alimentos de baixa caloria,
que forneçam nutrientes adequados com bons níveis de proteínas para
manter a massa magra e fibras para manter a saciedade.
Uma parte difícil, mas bastante importante, é a conscientização do proprietário, pois ele será o grande aliado para o sucesso do tratamento.
A recomendação de um manejo adequado da dieta, dividindo a
alimentação em mais porções ao longo do dia e a instituição de um
programa de exercícios, quando recomendado, ajuda no cumprimento
do programa porque auxilia na sua efetividade e na observação dos
resultados mais rapidamente.
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Fórmula com

20% menos calorias*,
altos níveis de fibras
naturais e proteína para
manter uma condição
corporal ideal.

*Comparado ao alimento de manutenção para cães adultos.

PURINA® PRO PLAN® Reduced Calorie com OptiFit

SATISFAZ O APETITE

FACILITA UMA PERDA DE
PESO SAUDÁVEL

MANTÉM A MASSA
MAGRA

Contém fonte natural de três tipos
de fibras que saciam o apetite,
mantendo os cães satisfeitos.

Contém 20% menos calorias,
para facilitar a perda de peso
de uma maneira saudável.

Formulado com um alto teor de
proteínas para ajudar a manter
a massa muscular enquanto se
reduz a gordura corporal.

NÍVEIS DE GARANTIA
PURINA PRO PLAN® REDUCED CALORIE SMALL BREED com OptiFit

PURINA® PRO PLAN® REDUCED CALORIE COMPLETE com OptiFit

Umidade (máx.) 120 g/kg; Proteína bruta (mín.) 270 g/kg; Extrato
etéreo (mín. / máx.) 50 g/kg / 90 g/kg; Matéria Fibrosa (máx.) 160
g/kg; Matéria Mineral (máx.) 75 g/kg; Cálcio (mín. / máx.) 10 g/
kg / 16 g/kg; Fósforo (mín. / máx.) 8.000 mg/kg / 12 g/kg; Potássio
(mín.) 5.500 mg/kg; Sódio (mín.) 1.500 mg/kg; Zinco (mín.) 110 mg/kg;
Cobre (mín.) 14 mg/kg; Selênio (mín.) 0,12 mg/kg; Lisina (mín.) 7.000
mg/kg; Ômega 6 (mín.) 11 g/kg; Ômega 3 (mín.) 500 mg/kg; Vitamina
C (mín.) 75 mg/kg; Vitamina E (mín.) 250 Ul/kg.

Umidade (máx.) 120 g/kg; Proteína bruta (mín.) 260 g/kg; Extrato
etéreo (mín. / máx.) 40 g/kg / 80 g/kg; Matéria Fibrosa (máx.) 160
g/kg; Matéria Mineral (máx.) 75 g/kg; Cálcio (mín. / máx.) 10 g/
kg / 16 g/kg; Fósforo (mín. / máx.) 8.000 mg/kg / 12 g/kg; Potássio
(mín.) 5.500 mg/kg; Sódio (mín.) 1.500 mg/kg; Zinco (mín.) 110 mg/kg;
Cobre (mín.) 14 mg/kg; Selênio (mín.) 0,12 mg/kg; Lisina (mín.) 7.000
mg/kg; Ômega 6 (mín.) 11 g/kg; Ômega 3 (mín.) 500 mg/kg; Vitamina
C (mín.) 75 mg/kg; Vitamina E (mín.) 250 Ul/kg.

Apresentações: 1 kg e 3 kg.

Apresentações: 1 kg, 3 kg e 15 kg.

®

CARACTERÍSTICAS
Contém OptiFit, tecnologia exclusiva que oferece nutrição avançada que ajuda a reduzir e/ou manter o peso
em cães com tendência a engordar, para que alcancem uma ótima saúde e bem-estar geral.
Possui altos níveis proteicos para manter a massa muscular durante o processo de perda de peso.
Inclui três tipos de fibras que promovem o apetite mantendo os cães satisfeitos.
Com 20% menos calorias que PRO PLAN Adult com OptiLife, para facilitar o emagrecimento.

VALORES NUTRICIONAIS

PURINA® PRO PLAN® REDUCED
CALORIE SMALL BREED com OptiFit

PURINA® PRO PLAN® REDUCED
CALORIE COMPLETE com OptiFit

Farelo de milho

Farelo de milho

Fibra de soja

Fibra de soja

Celulose

Celulose

3.240 kcal/kg

3.180 kcal/kg

PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)

27%

26%

GORDURA BRUTA (MÍN.)

5 - 9%

4 - 8%

FIBRA BRUTA (MÁX.)

16%

16%

FONTES NATURAIS DE FIBRA

ENERGIA METABOLIZÁVEL

NÍVEIS DE GARANTIA

PURINA® PRO PLAN® REDUCED CALORIE SMALL BREED com OptiFit

QUANTIDADES DIÁRIAS RECOMENDADAS*
PESO DO CÃO

MANUTENÇÃO DE PESO

1 kg - 5 kg
5 kg - 9 kg

½ - 1½ xícara (45 - 135g)
1½ - 21/3 xícaras (135 - 210g)

PERDA/REDUÇÃO DE PESO**
1/
3

1

1/
6

- 11/6 xícara (30 - 100g)
- 12/3 xícara (100 - 150g)

PURINA® PRO PLAN® REDUCED CALORIE COMPLETE com OptiFit

QUANTIDADES DIÁRIAS RECOMENDADAS*
PESO DO CÃO

MANUTENÇÃO DE PESO

PERDA/REDUÇÃO DE PESO**

1 kg - 5 kg
5 kg - 9 kg
9 kg - 22 kg
22 kg - 34 kg
34 kg - 45 kg

- 11/3 xícaras (30 - 120g)
1 - 2 xícaras (120 - 180g)
2 - 4 xícaras (180 - 360g)
4 - 5½ xícaras (360 - 500g)
5½ - 6¾ xícaras (500 - 610g)
6¾ xícaras (610g) + ½ xícara
(45g) para cada 5 kg de peso
corporal acima de 45 kg.

¼ - 1 xícara (20 - 90g)
1 - 1½ xícaras (90 - 135g)
1½ - 3 xícaras (135 - 270g)
3 - 4 xícaras (270 - 360g)
4 - 5 xícaras (360 - 450g)
5 xícaras (450g) + 1/3 xícara
(30g) para cada 5 kg de peso
corporal acima de 45 kg.

Acima de 45 kg

1/
3

1/
3

*Considerando 25% de redução energética. *Quantidades para orientação que podem variar de acordo com as condições ambientais, nível de atividade
dos cães, idade e condição física. Cada xícara (200 ml) contém aproximadamente 90 g de PRO PLAN® Reduced Calorie.
Ao trocar o alimento do cão, faça-o gradativamente durante um período de transição de sete a dez dias. Essa transição é essencial para evitar problemas
gastrointestinais. A cada dia, aumente a quantidade de PRO PLAN® até que o cão seja alimentado exclusivamente com PRO PLAN®.

NTROL
ludable
weight

Auxilia na perda de peso
e a mantê-lo saudável
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Fórmula com

15% menos calorias*.
Altos níveis de proteína e
fibras para manter a massa
magra enquanto se reduz a
gordura corporal.

*Comparado ao alimento de manutenção para gatos adultos.

PURINA® PRO PLAN® Reduced Calorie

Como atua a tecnologia?
HAIRBALL CONTROL

Y GO L
htlaeh
oiranir

LEAN BODY
MASS
Natural
fiber helps control hairball formation
High protein maintains muscles
Con fibras naturales que ayudan controlar
Con alto valor protético

la formácion de bolas de pelo

Mantém um peso saudável

CONTROLE DE PESO

Alto valor protéico para manter
a massa muscular

MASSA CORPORAL MAGRA

CONTROLE DE BOLAS DE PELO
Com fibras naturais

Mantém a saúde do trato urinário

TECNOLOGIA STONE NEUTRAL

Níveis reduzidos de
calorias e gorduras
para moderar a carga
de glicose depois da
alimentação e limitar
o armazenamento de
gordura nas células.

Mantém os músculos e
a massa corporal magra
durante a perda de peso.

Controla a formação de
bolas de pelo e facilita
sua eliminação de
forma suave pelo trato
gastrointestinal.

Mantém a saúde do
trato urinário inferior
dos gatos adultos.

Ingredientes

Níveis de Garantia

Farinha de subprodutos de frango (24%), farelo de glúten de
milho*, quirera de arroz, milho integral moído*, trigo integral
moído, farinha de salmão, fibra de aveia (3%), glúten de
trigo, celulose em pó (4%), gordura animal estabilizada com
tocoferóis (fonte de vitamina E), levedura seca de cervejaria,
cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum), carbonato
de cálcio, fosfato bicálcico, hidrolisado de fígado de ave
e suíno, ácido fosfórico, taurina, L-lisina, DL-metionina,
vitaminas (A, D3, E, K3, B12, ácido ascórbico, mononitrato
de tiamina, suplemento de riboflavina, cloridrato de
piridoxina, niacina, biotina, ácido fólico, pantotenato de
cálcio, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato
ferroso, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodato de
cálcio, selenito de sódio), antioxidante BHT. *Espécies
doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus
thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes.

Umidade (Max) 120 g/kg; Proteína bruta (Min) 400 g/kg;
Extrato etéreo (Min/Max) 70 g/kg / 100 g/kg; Matéria fibrosa
(Max) 75 g/kg; Matéria mineral (Max) 80 g/kg; Cálcio (Min/
Max) 10 g/kg / 14 g/kg; Fósforo (Min/Max) 9.000 mg/kg / 14
g/kg; Potássio (Min) 6.000 mg/kg; Sódio (Min) 3.000 mg/
kg; Zinco (Min) 180 mg/kg; Selênio (Min) 0,20 mg/kg; Lisina
(Min) 13 g/kg; Metionina (Min) 6.500 mg/kg; Taurina (Min)
1.100 mg/kg; Ômega 6 (Min) 10 g/kg; Ômega 3 (Min) 900
mg/kg; Vitamina A (Min) 9000 UI/kg; Vitamina E (Min) 500
UI/kg; Vitamina C (Min) 75 mg/kg.

Apresentações: 0,4 kg e 2 kg.
Conservação
Conservar em um lugar fresco e seco. Fechar com cuidado
após o uso e não armazenar próximo de produtos que
podem ser tóxicos.

QUANTIDADES DIÁRIAS RECOMENDADAS*
GATO ADULTO

PESO

PARA PERDA DE PESO**

PARA MANUTENÇÃO DO
PESO

Médio

2,0 - 3,5 kg

2/9 - 1/2 xícara (20-45 g)

1/3 - 2/3 xícara (30-60 g)

Grande

3,5 - 6,5 kg

1/2 - 3/4 xícara (45-70 g)

2/3 - 1 1/9 xícara (60-100 g)

* Obs.: cada xícara (200 ml) contém aproximadamente 90 g de PRO PLAN® Reduce Calorie.
** Redução de 25% de calorias.

PRINCIPAIS INGREDIENTES DE PRO PLAN®
PRO PLAN® Reduce Calorie

PRO PLAN®
Farinha de subprodutos de
frango

PRINCIPAIS INGREDIENTES

Glúten de milho
Quirera de arroz

ENERGIA METABOLIZÁVEL

NÍVEIS DE GARANTIA

3.550 kcal/kg

PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)

40%

GORDURA BRUTA (MÍN.)

7%

FIBRA BRUTA (MÁX.)

7,5%

SOBREALIMENTADO

IDEAL

SUBALIMENTADO

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO CORPORAL CANINA

1

Costelas, vértebras lombares, ossos pélvicos e todas as
saliências ósseas visíveis à distância. Não há gordura
corporal aparente. Perda evidente de massa muscular.

2

Costelas, vértebras lombares e ossos pélvicos facilmente visíveis.
Não há gordura palpável. Algumas outras saliências ósseas
podem estar visíveis. Perda mínima de massa muscular.

3

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.

4

Costelas facilmente palpáveis com mínima cobertura de
gordura. Vista de cima, a cintura é facilmente observada.
Reentrância abdominal evidente.

5

Costelas palpáveis sem excessiva cobertura de gordura.
Cintura observada por trás das costelas, quando vista de
cima. Abdômen retraído quando visto de lado.

6

Costelas palpáveis com leve excesso de cobertura de gordura.
A cintura é visível quando observada de cima, mas não é
acentuada. Reentrância abdominal aparente.

7

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.

8

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.

9

Maciços depósitos de gordura sobre o tórax, espinha
e base da cauda. Depósitos de gordura no pescoço e
membros. Distensão abdominal evidente.

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:
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. Compendium 2001; 23 (9A): 70
Laflamme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Dogs. Canine Practice July/August
1997; 22:10-15
Kealy, et al. Effects of Diet Restriction on Life Span and Age-Related Changes in Dogs. JAVMA 2002; 220:1315-1320
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SOBREALIMENTADO

IDEAL

SUBALIMENTADO

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO CORPORAL FELINA

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

Informação Veterinária: 0800-77-011-90

