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Doença renal crônica (DRC) consiste em lesão renal 
irreversível e perda progressiva das funções renais. 
Tem característica degenerativa, diminuindo o tempo 
de vida do animal.

A impossibilidade de cura da DRC, estimula a 
realização de tratamento com utilização de medidas 
conservadoras, tornando-se a melhor forma de contro-
lar a progressão da doença, o que permite longevi-
dade, devendo sempre, entretanto, estar associado a 
qualidade de vida. Ômega 3 e antioxidantes têm sido 
estudados como terapia auxiliar na DRC com ação 
renoprotetora, podendo ser enquadrados como capaz-
es de promover medida terapêutica conservadora para 
o paciente DRC. 

A associação de ômega-3, vitamina E, selenito de 
sódio, gluconato de cobre, gluconato de zinco, sulfato 
de condroitina e glucosamina (GERIOOX®) apresenta 
compostos que, em conjunto, possibilitam benefícios, 
principalmente anti-inflamatórios, que podem 
melhorar a taxa de filtração glomerular (TFG) sem, 
contudo, aumentar a proteinúria, uma das principais 
causas de progressão da DRC.

Com o objetivo de avaliar a contribuição de GERIOOX® 
em portadores de DRC, 12 cães oriundos do atendi-
mento clínico ambulatorial do hospital veterinário da 
Escola de Veterinária da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) foram estudados. A DRC destes 

animais foi determinada a partir de exames de ultras-
som e de patologia clínica. Foram realizados exames 
de hemograma, medição da concentração sérica de 
cálcio, fósforo, ureia e creatinina, urinálise, razão 
proteína creatinina urinária (RPC) e taxa de filtração 
glomerular (TFG) antes de iniciado o experimento (T0), 
após 30 (T1), 90 (T2) e 120 dias (T3). 

Alimento industrializado comercial específico “Renal” 
foi empregado nessa pesquisa, contribuindo para 
homogeneizar o grupo de animais estudados, a fim de 
manter o status nutricional ideal, diminuindo a possibi-
lidade de instalação de quadros de descompensação. 
Os animais passaram por um período de 30 dias de 
adaptação a dieta (de T0 a T1). Em seguida a este 
período de adaptação, foi introduzido o GERIOOX®. O 
período de 90 dias de estudos (T1 a T120) parece ter 
sido suficiente para avaliar os efeitos benéficos do 
GERIOOX® sobre os rins, no que se refere à melhora da 
função excretora renal.

Todos os parâmetros estudados apresentaram mudança 
de seus valores, com tendência a melhora do resulta-
do. Houve diminuição dos valores da média do grupo 
de animais estudados, para as concentrações séricas 
de ureia, creatinina e fósforo e, na urina houve 
diminuição da RPC. Houve aumento de TFG.

Cães portadores de DRC têm como característica 
comum serem portadores de hipertensão glomerular. 
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Esta hipertensão causa estresse ao endotélio vascular, 
desencadeando reações inflamatórias, glomeruloescle-
rose e proteinúria. Tais consequências da hipertensão 
glomerular são consideradas como as principais 
causas de progressão da DRC. Controlar a proteinúria e 
diminuir a inflamação glomerular tornam-se, portanto, 
objetivos importantes do tratamento conservador do 
paciente DRC, e trata-se de um dos conceitos mais 
modernos de controle da progressão da doença. A 
inflamação no endotélio glomerular induz edema e 
consequente aumento da espessura do vaso, 
dificultando a passagem de partículas, prejudicando a 
excreção glomerular, o que causa diminuição de TFG. 

Ao longo do experimento, todos os animais estudados 
apresentaram certo grau de aumento da TFG (Tabela 
1). A correlação entre aumento de TFG e a diminuição 
das concentrações séricas de ureia e creatinina com a 
utilização de GERIOOX® , nos faz pensar que há incre-
mento na excreção renal. Este incremento é benéfico. 
Entretanto, se ele estiver ocorrendo por aumento de 
esforço se torna indesejável, visto que, ele aumentaria 
o estresse sobre o glomérulo. Em teoria, aumento de 
excreção por aumento de esforço causaria aumento de 
proteinúria. Neste estudo, por outro lado, percebe-se, 
que há diminuição da proteinúria, observado pelo resul-
tado da RPC, confirmando que há uma correlação nega-
tiva entre TFG e RPC: enquanto há aumento de TFG, há 
diminuição de RPC. Este resultado confirma que há 
aumento de excreção renal, sem, contudo, haver aumento 
de esforço. Há de se pensar que esta situação esteja 
acontecendo por melhora do processo inflamatório, 
melhor justificativa para este resultado. 

Neste estudo observou-se que o efeito benéfico do 
GERIOOX® foi atingido após 90 dias de administração. 
Nos primeiros 60 dias de administração, alguns resul-
tados mostram-se melhores, porém outros não. Há de 
se pensar que este período de 60 dias é um período 
curto para a recuperação de um rim, há muito tempo 
sob condição de estresse. Avaliações realizadas antes 
do período de 90 dias podem induzir a ideia de que o 
produto não estaria fazendo efeito.

Tabela 1. Valores de média de ureia, creatinina, fósforo, RPC e 
da TFG de cães submetidos ao uso de GERIOOX®, analisados no 
Tempo 0, 30, 90 e 120 dias de tratamento

T0 – Antes de iniciar o experimento. T1 – 30 dias após o início do uso da 
ração renal. T2 – 60 dias após o início do uso de Gerioox®. T3 – 90 dias 
após o uso de Gerioox®

Houve melhora do estado clínico dos pacientes, observa-
do pela sinalização dos tutores informando melhora da 
vitalidade e apetite, bem como pelas observações clínicas 
de melhora do estado geral e dos parâmetros analisados.
 
O emprego da associação de ômega-3, vitamina E, 
selenito de sódio, gluconato de cobre, gluconato de zinco, 
sulfato de condroitina e glucosamina (GERIOOX®) 
melhora a excreção de ureia, creatinina e fósforo séricos; 
aumenta a taxa de filtração glomerular e diminui a 
proteinúria. GERIOOX®, portanto, mostra ser um impor-
tante coadjuvante no tratamento conservador da DRC de 
cães, visto que melhora a excreção renal sem, contudo, 
causar aumento do esforço de filtração glomerular.
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O Zinco, o Cobre, a Vitamina E e o Selênio são antioxidantes por excelência, que agem eliminando os radicais 
livres, produto natural do metabolismo celular, cujo acúmulo danifica as células acelerando o envelhecimento 
do organismo.

Os ácidos graxos poli-insaturados Ômega 3, entre otras funções, diminuem os processos degenerativos e 
inflamatórios do manto piloso, melhorando significativamente o pelo e a pele do animal. Reduzem a incidência 
de doenças crônicas degenerativas, como a artrose e a carcinogênese. Melhoram a elasticidade das artérias.

Os ácidos graxos Ômega 3 encontram-se em altas concentrações nos óleos de peixe, e em certos óleos 
vegetais, como o de linhaça. Os animais são incapazes de sintetizar os ácidos graxos Ômega 3, ou converter 
um ácido graxo em outro, por isso são considerados essenciais. O ômega 3 é escasso  em comparação ao 
ômega 6, que se encontra em maior quantidade nos alimentos. Por isso, é fundamental administrar o ômega 
3, para conseguir o equilíbrio necessário entre os dois.

A D-Glucosamina estimula a formação de ácido hialurônico, principal componente do líquido sinovial articular. 
Com a sua utilização, os pacientes com dor articular experimentam progressivamente  um alívio natural na 
sintomatologia da doença (efeito analgésico – anti-inflamatório). Aumenta o metabolismo ósseo e cartilagino-
so, favorecendo no animal geriatra o depósito normal de cálcio nos ossos. Ajuda a frear os processos degenera-
tivos articulares. A glucosamina é empregada nos processos avançados de osteoporose.

O Sulf. de Condroitina se localiza na cartilagem articular e na córnea ocular formando uma matriz. É uma 
estrutura de alta carga aniônica e elevado peso molecular, características estas, responsáveis pela atração/re-
tenção de água ao tecido. Melhorando portanto, a capacidade de elasticidade e permitindo a entrada de 
nutrientes e favorecendo a saída de catabólitos (resíduos). Possui ainda, importante capacidade anti-inflamató-
ria, na medida em que, inibe PGE2.

As fibras colágenas e elásticas estão entrelaçadas em uma matriz cartilagínea formando um conjunto de 
consistência firme, entretanto, maleável. A cartilagem articular não possui inervação, tampouco, vasculari-
zação. Sua nutrição se dá por difusão através dos vasos do pericôndio que alcançam a água desta matriz, 
nutrindo as células responsáveis pela produção dos glicoaminoglicanos e removendo/substituindo as fibras 
colágenas e elásticas. Outra ação relevante do Sulf. De Condroitina A é melhora da microcirculação arterial.

GERIOOX fabrica e substitui o Sulf. de Condroitina faltante, uma vez que, animais idosos perdem a capacidade 
de síntese deste importante elemento.

FICHA TÉCNICA

GERIOOX é composto por ácidos graxos Ômega 3, Sulfato de Condroitina, Glucosamina e Antioxidantes.

Cada comprimido contem: Ácidos Graxos Ômega 3: 0,200 mL | Glucosamina: 0,140 g | Sulfato de Condroitina: 0,150 g  
Glicinato de Cu: 0,003 g | Gluconato de Zn: 0,020 g | Selenito de Na: 0,005 mg | Vitamina E: 0,050 g 
Excipiente q.s.p.: 1,800 g

DESCRIÇÃO

FORMULAÇAO

AÇÃO TERAPÊUTICA

GERIOOX pode ser administrado em cães e gatos.
� Para animais até 10 Kg/Gatos: 1/2 comprimido por dia. 
� Para animais entre 10 - 25 Kg: 1 comprimido por dia ou 1/2 comprimido pela manhã, 1/2 comprimido pela tarde/noite. 
� Animais acima de 25 kg: 2 comprimidos por dia ou 1 comprimido pela manhã, 1 comprimido pela tarde/noite. 
Duração do tratamento recomendada: 2 meses ou a critério do Médico Veterinário.

Caixas contendo 30 comprimidos.

GERIOOX é uma medicação totalmente natural e é via de regra, bem tolerado pelos animais. Contudo, dever-se-á 
considerar intolerância aos componentes de sua formulação.

Entre 5℃ e 30℃.
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