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RESUMO
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.

DELINEAMENTO DO ESTUDO - 
Estudo clínico controlado, duplo cego, 
randomizado.

ANIMAIS - 45 gatos domiciliados com DRC 
nos estágios dois ou três.

MATERIAL E MÉTODOS - Os gatos foram 
aleatoriamente distribuídos entre os grupos 
dieta de manutenção de adultos (n = 23 
gatos) ou dieta renal (n=22 gatos) e foram 
avaliados trimestralmente durante 24 meses. 
Avaliou-se a eficácia da dieta renal em 
relação à de manutenção na redução da 
uremia e de índices de mortalidade total e 
por causa renal.

RESULTADOS - Os gatos que consumiram 
o alimento coadjuvante renal apresentaram 
concentrações séricas significativamente 
mais baixas de ureia e significativamente 
mais altas de bicarbonato nos intervalos 
de 12 e 24 meses. Não foram detectadas 
diferenças significativas em peso corporal, 
hematócrito, relação proteína : creatinina 
urinária e níveis séricos de creatinina, 
potássio, cálcio e PTH. Os gatos alimentados 
com a dieta de manutenção apresentaram 
percentual significativamente maior de 
episódios urêmicos (26%) em relação 
aos animais tratados com a dieta renal 
(0%). Redução significativa dos óbitos em 
consequência a DRC foi detectada nos 
gatos tratados com dieta renal.

CONCLUSÕES E RELEVÂNCIA CLÍNICA - 
A dieta renal avaliada neste estudo foi 
mais eficaz que a dieta de manutenção na 
redução das crises urêmicas e óbitos por 
causa renal em gatos com DRC espontânea 
nos estágios dois e três. (J. Am. Vet. Assoc. 
2006; 229: 949-957).

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

Os resultados do presente estudo 
corroboraram a hipótese de que o 
alimento especialmente elaborado para o 
tratamento de gatos com doença renal é 
mais eficaz que o alimento de manutenção 
de adultos na redução de episódios 
urêmicos e da taxa de mortalidade em 
gatos não-proteinúricos e não-hipertensos 
apresentando DRC espontânea no 
segundo e terceiro estágios.

Nos 23 gatos alimentados com a dieta de 
manutenção, ocorreram seis episódios 
urêmicos (26,1%) e cinco óbitos por causa 
renal (21,7%), ao passo que no grupo de 
22 gatos alimentados com a dieta renal 
não houve óbitos por causa renal nem 
episódios urêmicos.

Do Departamento de 
Clínica Médica Veterinária 
da Faculdade de Medicina 
Veterinária da Universidade 
de Minnesota, Saint Paul, MN, 
EUA, 55108 (Ross, Osborne, 
Polzin, Koehler); e do Centro de 
Ciência e Tecnologia da Hill’s 
(Hill’s Science and Technology 
Center, 1035 NE 43rd St, 
Topeka, KS, EUA 66617 (Kirk, 
Lowry). O atual endereço 
do Dr. Kirk é: Department of 
Small Animal Clinical Sciences, 
College of Veterinary Medicine, 
The University of Tennessee, 
Knoxville, TN 37996.

Patrocinado por uma bolsa 
educacional do Centro de 
Ciência e Tecnologia da 
Hill’s, Topeka, Kansas, EUA. 
Apresentado na forma 
de resumo expandido no 
American College of Veterinary 
Internal Medicine Forum, em 
Baltimore, EUA, em Junho de 
2005. Os autores agradecem 
aos Drs. Robert Hardy e Jody 
Lulich pelo suporte técnico.

Endereçar correspondência 
aos cuidados de Dr. Osborne.

RESULTADO 
Após 24 meses, os gatos 
que consumiram o alimento 
de manutenção tiveram um 
número significativamente 
maior de episódios urêmicos 
(26%) em relação aos gatos 
alimentados com k/dTM Feline. 
Uma redução significativa na 
mortalidade por causas renais 
também foi observada nos 
gatos alimentados com  
k/dTM Feline.

Artigo extraído do JOURNAL 
OF THE AMERICAN 
VETERINARY MEDICAL 
ASSOCIATION. Vol. 229, 
No. 6, Páginas 949 – 957. 
Autores: Sheri J. Ross, MV, PhD, 
DACVIM; Carl A. Osborne, MV, 
PhD, DACVIM; Claudia A. Kirk, 
MV, PhD, DACVN, DACVIM; 
Stephen R. Lowry, PhD; Lori A. 
Koehler; David J. Polzin, MV, 
PhD, DACVIM
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RESUMO
OBJETIVO - Determinar se um alimento 
para cães com doença renal (RF) seria mais 
eficiente que um alimento de manutenção 
de adultos (MF) na redução das crises 
urêmicas e da taxa de mortalidade em cães 
com doença renal crônica espontânea.

FORMA DE ESTUDO - Estudo clínico 
controlado, duplo-cego, randomizado.

ANIMAIS - 38 cães com doença renal 
crônica espontânea.

MATERIAL E MÉTODOS – Os animais 
foram aleatoriamente distribuídos entre 
os grupos MF e RF e avaliados por até 
24 meses. Não havia diferença do perfil 
hematológico, bioquímico e clínico entre 
os grupos. Os efeitos dos alimentos sobre 
as crises urêmicas e taxa de mortalidade 
foram comparados. As alterações na função 
renal foram avaliadas através da análise 
sequencial de creatinina sérica.

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

 RESULTADOS - Comparado ao grupo MF, 
o grupo RF apresentou um efeito benéfico 
em relação a crises urêmicas e taxa de 
mortalidade entre cães com doença renal de 
leve a moderada. Além disso, apresentaram 
um declínio mais lento da função renal.

CONCLUSÕES E RELEVÂNCIA CLÍNICA - 
As modificações dietéticas são benéficas na 
redução das manifestações extra-renais de 
uremia e da taxa de mortalidade em cães 
com doença renal crônica espontânea leve 
e moderada. Os resultados são consistentes 
com a hipótese de que o retardo no 
desenvolvimento de crises urêmicas e na 
mortalidade em cães alimentados com RF 
estava relacionado, ao menos em parte, à 
redução da taxa de progressão da doença 
renal (J. Am. Vet. Assoc. 2002; 220: 1163 
-1170).

Do Departamento de Clínica 
Médica de Pequenos Animais 
da Faculdade de Medicina 
Veterinária (Jacob, Polzin, 
Osborne, Lekcharoensunk, 
Swanson); da Divisão de 
Bioestatística da Escola de 
Saúde Pública (Neaton) da 
Universidade de Minnesota, 
Saint Paul, MN, EUA, SS108; 
e do Centro de Ciência e 
Tecnologia da Hill’s (Hill’s 
Science and Technology 
Center), 1035 NE 43rd Street, 
Topeka, Kansas, EUA (Allen, 
Kirk)

Patrocinado por uma bolsa 
educacional do Centro de 
Ciência e Tecnologia da Hill’s, 
Topeka, Kansas, EUA. Os 
autores agradecem aos Drs T.F. 
Fletchet, J.P. Lulich, R.M. Hardy 
e J. E. Sykes pelo suporte 
técnico.

Endereçar correspondência 
aos cuidados de Dr. Jacob.

RESULTADO 
Ao final do estudo clínico, 
um número duas vezes maior 
de cães manifestou crises 
urêmicas no grupo controle 
que no grupo alimentado 
com k/dTM Canine. Os cães 
alimentados com k/dTM Canine 
também tiveram sobrevida três 
vezes maior comparado ao 
grupo controle.

Artigo extraído do JOURNAL 
OF THE AMERICAN 
VETERINARY MEDICAL 
ASSOCIATION. Vol. 220, No. 
8, Páginas 1163 – 1170. Frederic 
Jacob, MV, DACVIM; Carl A. 
Osborne, MV, PhD, DACVIM; 
Timothy A. Allen, MV, DACVIM. 
Claudia A. Kirk, MV, PhD, 
DACVN , DACVIM; James 
D. Neaton, PhD; Chalermpol 
Lekcharoensunk, MV, P ~DM, 
PH; Laurie L. Swanson.

Atualmente, existe um consenso sobre 
o fato de que a modificação dietética 
é benéfica em pacientes com doença 
renal.1-6 No entanto, as opiniões divergem 
quanto os tipos de modificações dietéticas 
capazes de atenuar de forma segura e 
eficaz os sinais urêmicos em cães com 
doença renal de ocorrência natural.

Nos 38 cães com DRC naturalmente 
adquirada, apenas 33% os animais do 
grupo RF apresentaram crises urêmicas, 
comparado com 65% dos cães do grupo 
MF. Além disso, o tempo de sobrevida dos 
animais que consumiram o alimento renal 
é 3 vezes maior comparado ao grupo com 
alimento controle.
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Hill’sTM Prescription DietTM

k/dTM Canine

• Manutenção da condição 

corpórea: altos níveis de 

aminoácidos. 

• Protege as funções vitais renais e 

cardíacas. 

• Tecnologia de Aumento de 

Apetite (E.A.T.)TM.

• Com L-Carnitina, ácidos graxos 

ômega 3 e ômega 6. 

• Sódio reduzido e níveis 

controlados de fósforo (Máx.: 

5000 mg/kg).

Hill’sTM Prescription DietTM

u/dTM Canine

• Reduz a formação de cálculos 

não originados por estruvita.

• Níveis controlados de proteína 

(Máx.: 120 g/kg) de alta 

qualidade e digestibilidade. 

• Suporte às funções vitais renais e 

cardíacas. Níveis controlados de 

sódio e cálcio.

• Promove níveis de pH urinário 

favoráveis. 

• Enriquecido com taurina, 

L-Carnitina e antioxidantes.

Hill’sTM Prescription DietTM

k/dTM Feline

• Nutrição para proteger as 

funções vitais dos rins e coração.

• Sódio reduzido e níveis 

controlados de fósforo. 

• Suporte à síntese de massa 

magra.

• Tecnologia de Aumento de 

Apetite (E.A.T.)TM.

• Altos níveis de aminoácidos 

essenciais para a auxiliar na 

condição corporal saudável.

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.

Alimentos Hilĺ s™ Prescription Diet™ 
para Cuidado Renal. 
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