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Avaliação clínica da modificação dietética
no tratamento da doença renal crônica
espontânea em GATOS
RESUMO

RESULTADOS - Os gatos que consumiram

OBJETIVO - Determinar se um alimento
coadjuvante renal com teores modificados
de proteína, fósforo, sódio e gordura seria
superior a um alimento de manutenção
para gatos adultos na redução de episódios
urêmicos e da taxa de mortalidade em
gatos com doença renal crônica (DRC) nos
estágios dois e três.
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RESULTADO
Após 24 meses, os gatos
que consumiram o alimento
de manutenção tiveram um
número significativamente
maior de episódios urêmicos
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Avaliação clínica da modificação dietética
no tratamento da doença renal crônica
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Alimentos Hill´s™ Prescription Diet™
para Cuidado Renal.

Hill’sTM Prescription DietTM
k/dTM Canine

Hill’sTM Prescription DietTM
u/dTM Canine

Hill’sTM Prescription DietTM
k/dTM Feline

• Manutenção da condição

• Reduz a formação de cálculos

• Nutrição para proteger as

corpórea: altos níveis de

não originados por estruvita.

aminoácidos.

funções vitais dos rins e coração.

• Níveis controlados de proteína

• Protege as funções vitais renais e

• Sódio reduzido e níveis

(Máx.: 120 g/kg) de alta

cardíacas.

controlados de fósforo.

qualidade e digestibilidade.

• Tecnologia de Aumento de

• Suporte à síntese de massa

• Suporte às funções vitais renais e

Apetite (E.A.T.)TM.

magra.

cardíacas. Níveis controlados de

• Tecnologia de Aumento de

sódio e cálcio.

• Com L-Carnitina, ácidos graxos
ômega 3 e ômega 6.

Apetite (E.A.T.)TM.

• Promove níveis de pH urinário

• Altos níveis de aminoácidos

favoráveis.

• Sódio reduzido e níveis

essenciais para a auxiliar na
condição corporal saudável.

• Enriquecido com taurina,

controlados de fósforo (Máx.:

L-Carnitina e antioxidantes.

5000 mg/kg).

QUANDO E COMO FAZER A TRANSIÇÃO ALIMENTAR
DE UM PACIENTE PARA K/DTM
Com objetivo de evitar a aversão alimentar causada por associações negativas quando o animal está
internado, é muito importante não fornecer o alimento k/dTM ou u/dTM durante a hospitalização ou fase
aguda da doença. Seguem algumas dicas para fazer a transição alimentar.
• Faça a transição de forma gradual em um período de 7 a 28 dias ou mesmo maior para alguns
pacientes, especialmente os gatos.
• Deve-se iniciar a terapia nutricional para animais com estágio 2 da doença renal crônica..
• Ofereça alimentos com texturas diferentes, ou seja, seco e úmido. Com o aparecimento da doença
renal, a típica predileção do animal por determinada textura pode mudar.
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