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RESUMO 

 
O conhecimento das alterações no metabolismo e nos processos digestivos ao 
longo da vida dos animais e em certas condições patológicas tem possibilitado o 
desenvolvimento de formulações dietéticas mais apropriadas para cada idade e 
tipo de doença. Muitos estudos sobre protocolos dietéticos estabelecem padrões 
de restrição protéica em caso de insuficiência renal em cães, por outro lado, o 
efeito de elevados níveis alimentares de proteína sobre a função renal de cães 
sadios é, ainda, bastante controverso. Este trabalho foi desenvolvido no sentido 
de avaliar a influência da proteína alimentar sobre a função renal, relacionando 
esse nutriente com possíveis alterações nos mecanismos fisiológicos renais. 
Foram estudados 22 cães sem raça definida (SRD), machos em idade adulta, 
com o objetivo de acompanhar a função renal dos mesmos. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, com três tratamentos, sendo sete 
repetições, nos tratamentos 1 e 3; e oito no tratamento 2, sendo cada repetição 
representada por um animal. Os tratamentos constituíram-se de um alimento 
isocalórico, com níveis protéicos de 12% (tratamento 1), de 22% (tratamento 2) e 
de 32% (tratamento 3), sendo fornecidos aos animais por um período de cinco 
meses, durante o qual compararam-se variáveis clínicas e metabólicas entre os 
grupos por meio da avaliação de desempenho e da condição corporal, da 
bioquímica sanguínea e urinária, da excreção fracional de eletrólitos, da 
densidade urinária, da relação proteína/creatinina urinária e do hematócrito. 
Constatou-se que cães adultos sadios, sob restrição alimentar, foram capazes de 
manter o peso e a condição corporal adequada, ao ingerir alimentos com níveis 
protéicos específicos. Além disso, teores crescentes de proteína bruta na dieta 
acarretaram graduais elevações séricas de albumina, uréia e hematócrito e 
aumentos urinários de proteína, creatinina, cálcio, fósforo, sódio e na excreção 
fracional de fósforo e na densidade da urina. Assim, os metabólitos sangüíneos 
sofrem pouca influência do consumo de alimentos com maiores ou menores 
teores protéicos, por outro lado, os metabólitos urinários apresentam diferenças 
mais evidentes, conforme o tratamento adotado, sendo portanto, os mecanismos 
fisiológicos renais ajustados conforme o nível protéico oferecido tendo em vista a 
manutenção da homeostasia. 
 

Palavras-chave: condição corporal, bioquímica, excreção fracional. 
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ABSTRACT 
 
The knowledge about alterations in metabolic and digestive processes along 
animals’ life and in some pathological conditions has made it possible to develop 
more specific diets for specific age ranges and diseases. Many studies on dietary 
protocols establish patterns of protein restriction in cases of renal failure in dogs; 
on the other hand, the effect of high protein-level diets on renal function of healthy 
dogs is controversial. This study aimed to evaluate dietary protein influence on 
renal function, relating dietary protein with possible changes in renal physiologic 
mechanisms. The renal function of 22 dogs (mongrel, males, and adults) was 
monitored during five months. The dogs were randomly assigned to one out of 
three dietary treatments: diet 1 (seven dogs), diet 2 (eight dogs) and diet 3 (seven 
dogs). The isocaloric diets had specific protein levels: 12% (diet 1), 22% (diet 2) 
and 32% (diet 3). During the study, the following clinical and metabolic findings 
were compared among groups: performance, body score, blood and urinary 
biochemistry, electrolytes fractional excretion, specific gravity, urine protein-
creatinine ratio and packed cell volume. It was concluded that healthy adult dogs 
maintained weight and body score, when feed with specific protein levels and 
under dietary restriction. Also, gradual increases in dietary protein led to 
progressive elevation on blood levels of: albumin, urea, packed cell volume; and 
led to urinary elevation of: protein, creatinine, calcium, phosphorus, sodium, 
phosphorus fractional excretion and specific gravity. The consumption of foods 
with low or high protein levels had little influence on blood metabolites. However, 
urinary metabolites presented more evident differences according to the diet fed. 
Therefore, renal physiologic mechanisms were adjusted upon the available protein 
level in order to maintain homeostatic equilibrium.  
 
keywords: body score, biochemistry, fractional excretion.  



1 INTRODUÇÃO 
 

Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para 

Animais de Companhia (ANFAL PET, 2006), calcula-se que existam cerca de 800 

milhões de cães e gatos criados em todo o mundo. Atualmente, o Brasil conta 

com 27,9 milhões de cães, 12 milhões de gatos e 4 milhões de outros animais de 

estimação, sendo o segundo em número de animais domésticos, atrás apenas 

dos Estados Unidos. No Brasil, apenas 37% desses animais consomem alimentos 

industrializados, um percentual baixo em relação aos países europeus como o 

Reino Unido, onde 60% dos animais de estimação alimentam-se desses 

produtos, e a França, onde este percentual chega a 80%. 

O mercado de alimentos comerciais para animais de companhia é um 

dos que mais se destacaram nos últimos anos. O consumo desses alimentos 

cresceu 400% entre 1995 e 2002 e, nos últimos cinco anos, aumentou em média 

10% a 12% ao ano. Em 2004 foi produzido 1,430 milhão de toneladas de 

alimentos para cães e gatos, totalizando um faturamento de 1,444 bilhão de 

dólares. Estima-se que cães e gatos têm potencial para consumir 3,45 milhões de 

toneladas por ano e gerar um faturamento de quase três bilhões de dólares 

(ANFAL PET, 2006). 

Diante da expansão desse mercado observa-se também uma ampla 

diversificação nas formulações das rações comerciais para animais de estimação 

e a crescente presença de outros produtos considerados supérfluos, 

principalmente para cães e gatos. Entretanto, as variações em relação aos níveis 

de nutrientes entre marcas comerciais ou mesmo linhas de determinados 

fabricantes são expressivas, denotando a falta de padronização. 

De acordo com CARCIOFI (2003), a legislação brasileira prevê a 

obrigatoriedade do fabricante em garantir os valores mínimos de proteína, de 

gordura e de fósforo, que são os nutrientes mais caros na ração e as quantidades 

máximas de umidade, de fibra, de matéria mineral e de cálcio, componentes mais 

baratos e que podem depreciar a qualidade do produto. 

Os alimentos devem fornecer componentes que possam ser utilizados 

pelo organismo para a oferta de energia e nos processos de crescimento ou de 
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reparação de tecidos e substâncias que possam regular as atividades 

metabólicas (SIMPSON et al., 1993). 

Dessa maneira, um nutriente ao mesmo tempo indispensável para o 

funcionamento do organismo e oneroso, como é a proteína, pode apresentar 

bruscas oscilações. Os proprietários de animais de estimação nem sempre 

procuram associar qualidade e preço, adquirindo rações cuja formulação não é a 

mais adequada às necessidades nutricionais específicas do animal, de acordo 

com alguns parâmetros estabelecidos pelo Nutritional Requirement Council (NRC, 

1985) ou pela Association of American Feed Control Officials (AAFCO, 2000). 

Este fato leva as pessoas a incorrerem no risco de fornecerem quantidades de 

nutrientes insuficientes ou em excesso aos seus animais.  

As doenças nutricionais podem ocorrer em alguns animais de 

companhia devido a dietas deficientes ou desbalanceadas, excesso de alimentos 

e nutrientes ou, ainda, devido à inabilidade dos animais em digerir, absorver, 

assimilar ou metabolizar nutrientes específicos, acrescentando-se, também, a 

relação entre nutrição e genética, uma vez que, algumas raças são predispostas 

a algumas desordens nutricionais (BORGES, 2003). 

Estudos das mudanças fisiológicas que alteram as exigências 

nutricionais em diferentes idades são cada vez mais necessários devido ao 

aumento na expectativa de vida dos animais de companhia, em parte atribuída à 

melhora da qualidade das dietas e do acesso ao atendimento veterinário. 

Identificando-se as mudanças no metabolismo sérico, hematologia e eficiência 

digestiva no decorrer da vida dos animais, os pesquisadores podem desenvolver 

formulações mais apropriadas para cada estágio de vida (SWANSON et al., 

2004). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Função renal 
 

A unidade funcional do rim é o néfron, que consiste em duas unidades 

funcionais distintas, o glomérulo, que serve como a unidade de filtração e os 

túbulos. A capacitação funcional do rim é dependente do modo pelo qual o 

sangue flui através do órgão. A artéria renal se divide, sucessivamente, nas 

ramificações interlobares, arqueadas e interlobulares. Ao atravessar os 

glomérulos, o filtrado glomerular percorre os túbulos e é modificado pela 

excreção, reabsorção e outras atividades realizadas pelas células tubulares 

renais (GUYTON, 1997). 

Os rins são essenciais para a manutenção da homeostasia do 

organismo (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999; SMITH, 2000, YU et al., 2000). 

Estes órgãos desempenham diversas funções, dentre as quais podem-se 

ressaltar a filtração e a excreção de produtos de degradação do metabolismo, 

principalmente uréia e substâncias exógenas, exerce ainda importante papel na 

concentração e diluição da urina, regulação dos fluidos corporais e do balanço 

eletrolítico, da pressão arterial, da osmolalidade, além de participar do processo 

de gliconeogênese e da regulação endócrina de outros sistemas, tais como a 

produção de hemácias e o metabolismo ósseo (GUYTON & HALL, 2002; BETO & 

BANSAL, 2004). Neste sentido a importância dos rins torna-se evidente, ao se 

observar as conseqüências da perda da função renal (YU et al., 2000).  A redução 

do número de néfrons funcionais e a sobrecarga dos mesmos com a progressão 

de doenças renais podem levar ao colapso do organismo (BETO & BANSAL, 

2004).  

Assim, pode-se considerar que o néfron realiza três atos fisiológicos 

sucessivos, a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a excreção tubular, 

tendo como produto final desse complexo mecanismo, a urina. Essa, por sua vez, 

contém a maior parte dos catabólitos do organismo, como radicais ácidos ou 

básicos, sólidos orgânicos ou inorgânicos que são eliminados em quantidades 

variadas juntamente com a água (BACILA, 2003). 
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A moléstia renal é definida pela presença de lesões morfológicas ou 

funcionais em um ou ambos os rins, independentemente da extensão. A 

insuficiência renal refere-se à retenção de restos de produtos nitrogenados não-

protéicos no corpo, independentemente da causa. Azotemia é definida como o 

achado laboratorial no qual observa-se elevação na concentração dos restos de 

produtos nitrogenados não-protéicos no sangue, tipicamente a uréia e a creatinina 

sérica (CHEW & DIBARTOLA, 1992).  

Essas alterações bioquímicas refletem uma redução na taxa de filtração 

glomerular (TFG) e na função tubular. A retenção de tais compostos e de ácidos 

metabólicos pode ser acompanhada por hiperfosfatemia progressiva, 

hipocalcemia e hipercalemia ou hipocalemia, dependendo da espécie em estudo 

(WELTHON et al., 1998). 

A avaliação da função glomerular é parte essencial na abordagem 

diagnóstica dos pacientes com suspeita de enfermidade renal, pois a TFG é 

diretamente relacionada à massa renal funcional. As concentrações de uréia e de 

creatinina sérica são testes de triagem. A depuração da creatinina e outros 

métodos são úteis quando se suspeita de doença renal, manifestada sem a 

elevação de uréia e de creatinina. A depuração de radioisótopos e a imagística 

nuclear são técnicas mais sofisticadas que podem ser usadas na determinação 

da TFG e do fluxo plasmático renal efetivo (CHEW & DIBARTOLA, 1992). 

 

2.2 Mecanismos de agressão renal 
 

2.2.1 Proteinúria 

 

Segundo NEWMAN et al. (2000), existem evidências de que o excesso 

de proteínas no filtrado, decorrente de lesão glomerular, possa ter importante 

papel no estímulo inicial para a inflamação intersticial e suas conseqüências, 

devendo-se, principalmente, ao tipo de proteína presente, nem tanto pelo excesso 

desta substância no filtrado. 

A proteinúria é conseqüência da passagem transglomerular anormal de 

proteínas devido ao aumento da permeabilidade dos capilares glomerulares, o 

que sobrecarrega os mecanismos reabsortivos das células epiteliais dos túbulos 
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proximais. Em condições fisiológicas, as proteínas de baixo peso molecular e uma 

fração da albumina passam pela barreira glomerular e são, em maior parte, 

reabsorvidas pelas células tubulares renais. Quando há alterações moderadas na 

permeabilidade da barreira glomerular, ocorre passagem principalmente de 

proteínas carregadas negativamente, como a albumina. A presença de albumina 

e de frações de proteínas de alto peso molecular no lúmen tubular intensifica a 

saturação das células tubulares, induzindo à perda destas proteínas. À medida 

que o dano glomerular intensifica-se ocorre um aumento gradativo na 

permeabilidade da barreira glomerular, promovendo uma maior excreção de 

proteínas de alto peso molecular pela urina (D’AMICO & BAZZI, 2003). 

A relação entre proteinúria e progressão da insuficiência renal tem sido 

levantada devido a uma possível toxicidade sobre os túbulos das proteínas 

plasmáticas presentes no filtrado. BURTON et al. (2001) verificaram que a doença 

renal com presença de proteinúria em seres humanos esteve associada a uma 

resposta proliferativa das células tubulares, evidenciando a toxicidade destas 

substâncias. Isto foi constatado por meio da exposição do cultivo destas células 

às proteínas séricas que estão presentes no filtrado em doenças glomerulares. 

Assim, a proteinúria seria não apenas conseqüência de injúria renal 

progressiva, como também um fator desencadeante de agressão, contribuindo 

diretamente para a lesão renal e, em particular para a patologia tubular e 

intersticial, sendo o grau de proteinúria reflexo da severidade da doença (ZANDI-

NEJAD et al., 2004). 

Assim, a presença de proteínas no filtrado glomerular pode alterar o 

comportamento das células tubulares causando inflamação e fibrose, as quais 

podem ser decorrentes da síntese de matriz protéica, de citocinas e de 

quimiocinas pelas células tubulares, quando expostas a proteínas que deveriam 

ser filtradas (BURTON et al., 2001). Um ou mais tipos de proteína do filtrado 

causariam dano tubular direto e apoptose; da mesma maneira, a resposta celular 

ativa levaria à injúria intersticial; e por fim, a produção aumentada de moléculas 

fibrogênicas, como o fator de crescimento e transformação β (TGF-β) ou 

endotelina-1 (ET-1) promoveria a deposição de substância mesangial e 

alterações hemodinâmicas (ZANDI-NEJAD et al., 2004). 
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2.2.2 Hipertensão e hiperfiltração glomerular 

 

Em estudo realizado com ratos parcialmente nefrectomizados, 

submetidos a níveis elevados de proteína, HOSTETTER et al. (1981) 

demonstraram que a hipertensão e a hiperfiltração glomerular são mecanismos 

que participam da progressão da insuficiência renal. A partir deste trabalho, 

outros estudos foram desenvolvidos com o objetivo de elucidar os aspectos 

relacionados ao papel de diversos nutrientes e dos mecanismos envolvidos na 

progressão da insuficiência renal. 

BRENNER et al. (1982) formularam a “hipótese da hiperfiltração”, 

associando dietas com elevados níveis protéicos ao aumento da TFG dos néfrons 

e à elevação na pressão intra-glomerular. Estas alterações acarretariam o 

aumento do influxo de proteínas plasmáticas através das paredes dos capilares 

glomerulares, levando à proteinúria e à esclerose glomerular progressiva. A 

doença renal intrínseca ou a perda cirúrgica de tecido renal, aliados a uma 

sobrecarga glomerular pelo alto conteúdo protéico da dieta favoreceriam o 

desenvolvimento da esclerose glomerular consideravelmente. 

Mais recentemente BRENNER (2002) relatou que, quando a TFG 

reduz abaixo da metade dos valores normais, segue-se a perda funcional dos 

néfrons, mesmo que a causa original tenha sido removida. Além disso, reafirmou 

a “hipótese da hiperfiltração”, descrevendo seus mecanismos. Em resposta à 

redução na massa renal, os néfrons sobreviventes sofrem adaptações estruturais 

e funcionais que elevam a TFG de cada néfron sobrevivente, mantendo a 

demanda excretora. Estas adaptações hemodinâmicas no glomérulo, ao 

promoverem o aumento da TFG dos néfrons individualmente, causam o início e a 

perpetuação da injúria glomerular. Uma das adaptações hemodinâmicas mais 

desfavoráveis na doença renal refere-se à elevação na pressão capilar 

glomerular, que leva à esclerose glomerular e à degeneração do néfron, conforme 

detalhado na Figura 1. 
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FIGURA 1 - Conseqüências da diminuição da massa renal (Adaptado de 

OSBORNE & FINCO, 1995). 
 

Dessa maneira, acredita-se que os mecanismos envolvidos com o 

início e a progressão da insuficiência renal crônica (IRC) estejam primariamente 

relacionados a mudanças no padrão de perfusão dos néfrons funcionais 

remanescentes, cuja lesão glomerular progressiva resulta, normalmente, em 

redução contínua na TFG e em esclerose glomerular. Nos processos mais 

avançados, a progressão das lesões renais acarreta, além da esclerose 

glomerular, alterações túbulo-intersticiais, caracterizadas por inflamação 

intersticial, isquemia regional, proliferação fibroblástica, aumento de matriz 

extracelular e cicatrização (GUIJARRO & KEANE, 1994; REMUZZI et al., 1997). 

Assim, uma lesão renal originada a partir de uma condição auto-

perpetuante instalada, desencadeada por um determinado fator, pode favorecer a 

ocorrência de hipertensão intra-glomerular, que seria uma das prováveis causas 

da injúria. Por outro lado, deve-se ressaltar que a idade está associada ao 

declínio progressivo da função de vários órgãos e sistemas, incluindo-se os rins 

(FINCO et al., 1992 e BOZZETTI, 2003). 
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2.2.3 Hipertensão sistêmica 

 

A hipertensão sistêmica também pode agravar o curso clínico da IRC 

e, caso não seja controlada, acelera a deterioração da função renal. Levanta-se a 

suspeita de que a injúria glomerular pela hipertensão resulta de uma transmissão 

da elevada pressão sistêmica ao glomérulo, resultando em aumento na pressão 

capilar glomerular. Assim, se a hiperfiltração e a hiperperfusão glomerular são 

responsáveis pela injúria glomerular progressiva, a alteração na regulação da 

resistência pré e pós-glomerular pode controlar a suscetibilidade desta estrutura à 

injúria hipertensiva decorrente de diversas patologias. Deve-se ressaltar que essa 

injúria ocorre quando há defeito nos mecanismos de vasoconstrição que regulam 

a resistência pré-glomerular, permitindo a transmissão direta da pressão 

sistêmica aos capilares glomerulares (TOLINS et al., 1988). 

Embora a angiotensina II tenha um importante papel como mediadora 

das mudanças hemodinâmicas no rim, vários outros efeitos não-hemodinâmicos 

atribuídos a esta substância podem também atuar na progressão da IRC. Pode-

se citar sua interferência na produção de espécies de oxigênio reativo; na 

regulação de citocinas; nas células de adesão; nos fatores de crescimento pró-

fibróticos, os quais estimulam a proliferação das células mesangiais; na indução 

da expressão do TGF-β; no aumento da síntese de matriz extracelular; estímulo à 

produção do inibidor-1 de plasminogênio pelas células musculares lisas e células 

endoteliais; e ativação e infiltração de macrófagos. A angiotensina II também 

aumenta a produção de aldosterona pela adrenal, que contribui para a injúria 

renal e aumento da passagem transcapilar de proteínas plasmáticas pelo 

glomérulo (BRENNER et al., 2002). 

 

2.2.4 Respostas inflamatórias 

 

SAULO (1996) citou como fatores potenciais envolvidos na progressão 

da IRC a hipertensão, a proteinúria, a hiperlipidemia, o elevado consumo de 

fósforo e de proteína, além de condições que promovem o deslocamento ou a 

infiltração de células do sistema imunológico para o parênquima renal. 



 9

A presença de infiltrado de macrófagos e linfócitos é uma alteração 

importante e bastante freqüente nas doenças glomerulares e túbulo-intersticiais, 

estando associada ao dano tecidual e à característica progressiva da 

insuficiência, uma vez que, estas células, ao penetrarem nos rins, são ativadas e 

passam a liberar citocinas, quimiocinas e outros mediadores responsáveis pela 

injúria e pela fibrose (KLUTH et al., 2004; ZANDI-NEJAD et al., 2004).  

CAMARGO (2002) encontrou o predomínio de glomerulonefrite 

esclerosante difusa em estudo de alterações morfológicas nos rins de cães com 

IRC. Este achado não caracteriza uma lesão específica, representa, de fato, o 

estágio final de diversas glomerulopatias. 

 
2.3 Insuficiência renal crônica (IRC) 
 

A doença renal é uma afecção bastante comum na clínica de pequenos 

animais, uma vez que, 50% dos animais acima de oito anos apresentam lesões 

renais e destes, 40% evoluem para a IRC (BORGES & NUNES, 1998). 

Embora a insuficiência renal crônica (IRC) acometa cães com idade 

avançada em maior número, também pode manifestar-se em cães jovens, neste 

caso, normalmente associada a doenças renais de origem congênita ou 

hereditária. Algumas raças apresentam maior predisposição ao desenvolvimento 

deste distúrbio, como Cocker Spaniel, Shi Tzu, Weimaraner, Beagle, Lhasa Apso, 

Samoieda, Doberman, Basenji, Dálmata, Schnauzer Miniatura e Pastor Alemão, 

sendo menos freqüente em Bull Terrier, Poodle Standard, Chow Chow, Rottweiler 

e Golden Retriever (COELHO et al., 2001). 

A IRC é, muitas vezes, conseqüência da lenta destruição do 

parênquima renal, resultante de doença primária e caracterizada por falha 

intrínseca do órgão de longa duração e de natureza progressiva e irreversível. 

Dentre as patologias associadas à IRC, destacam-se as neoplasias; as doenças 

imunomediadas; as infecções; os processos iatrogênicos, metabólicos, 

congênitos, tóxicos, traumáticos ou obstrutivos (FINCO, 1997; MARKWELL & 

HARTE, 1994; POLZIN et al., 1995). 

A IRC manifesta-se quando em torno de 75% do parênquima renal 

encontra-se comprometido, resultando na incapacidade dos rins em 
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desenvolverem suas funções normalmente, determinando alterações severas no 

organismo, como perda de proteína pela urina, principalmente nos estágios mais 

avançados de lesão glomerular (MARKWELL & HARTE, 1994; TOLEDO, 2001). 

As mudanças na hemodinâmica renal ocorrem devido à regulação do 

fluxo sangüíneo e à pressão hídrica nas porções glomerulares, peritubulares e na 

microcirculação medular. O avanço da IRC reduz o número de néfrons funcionais, 

sobrecarregando os néfrons remanescentes, podendo chegar ao colapso renal 

(NAICKER & BHOOLA, 2001). 

Quando uma doença renal causa mudanças estruturais intensas, há 

permanência de integração entre a função glomerular e a função tubular nos 

néfrons remanescentes. Isto foi demonstrado por BRICKER et al. (1960), com a 

“hipótese do néfron intacto”, a qual prevê que uma determinada população de 

néfrons é substituída por uma população menor, cujas estruturas exibem 

diferentes formas e funções. Posteriormente, KRAMP et al. (1974), em estudo 

com micropuntura em ratos com glomerulonefrite crônica, verificaram que a TFG 

de um único néfron pode variar de um terço a três vezes o normal (MEYER, 

2003). 

Os distúrbios iniciais decorrentes da IRC, freqüentemente, não são 

detectáveis clinicamente ou por meios laboratoriais rotineiramente empregados, 

pois estão minimizados pelas adaptações compensatórias dos néfrons. À medida 

que ocorrem as perdas mais intensas de massa e de função renal, a TFG declina 

e, conseqüentemente, a excreção fica comprometida, havendo acúmulo de 

catabólitos nitrogenados não-protéicos, como a uréia e a creatinina no plasma e 

outros fluidos corporais, levando à uremia. Além disso, paralelamente ao aumento 

dos níveis de creatinina, pode haver a elevação de íons sulfato, que são o 

produto final do metabolismo de aminoácidos sulfurados (MARKWELL & HARTE, 

1994; BRENNER et al., 2002 e NAKANISHI et al., 2002). 

Os indicadores bioquímicos comumente utilizados no diagnóstico da 

IRC em cães referem-se aos níveis sangüíneos de uréia, de creatinina, de 

colesterol, de fósforo; assim como a avaliação do equilíbrio ácido-básico; o 

acompanhamento da pressão sangüínea, dos índices eritrocitários e dos sinais 

clínicos da insuficiência renal (KRONFELD,1993). 
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A K/DOQI (2002) utilizou a TFG como critério de avaliação da função 

renal e de classificação, dividindo a doença renal crônica em cinco estágios. Os 

estágios entre um e quatro representam a categoria de doença renal nos quais o 

manejo alimentar e clínico são altamente relevantes, por retardarem a chegada 

ao estágio cinco, o mais grave, no qual já foi estabelecida a IRC.  

Em virtude da impossibilidade de cura, o animal com IRC deve ser 

submetido a um acompanhamento clínico constante e a manejo dietético 

específico, sendo medidas indispensáveis, que visam ao controle das causas e 

das manifestações decorrentes da injúria renal. Este controle, quando realizado 

adequadamente, favorece a melhoria dos sinais clínicos, como anorexia, vômito, 

azotemia, hiperfosfatemia, acidose metabólica e hipertensão; além disso, 

possibilita a limitação do dano renal. As terapias substitutivas, como a diálise e o 

transplante renal, podem ser utilizadas para minimizar as perdas na TFG e os 

sinais clínicos. O ajuste nutricional deve ser destacado por proporcionar diversos 

benefícios, embora vários aspectos ainda permaneçam controversos (SENIOR, 

1994; BRENNER et al., 2002). 

 

2.4 A nutrição e a função renal 
 

As anormalidades clínicas observadas em distúrbios de função renal 

podem ser influenciadas pelo consumo de calorias, de fósforo, de sódio, de 

potássio e de proteína, soma-se a isso o fato de os rins poderem estar sujeitos às 

próprias agressões e à propensão individual do animal em desenvolver essa 

patologia. Deve-se salientar que a resposta do organismo diante da insuficiência 

renal e da intervenção terapêutica que se adota varia sensivelmente entre 

indivíduos, sendo observadas diferenças entre espécies em relação à natureza 

progressiva da doença renal (FINCO et al., 1992 e BROWN et al., 1998). 

O excesso no consumo destes nutrientes tem sido associado à 

progressão da insuficiência renal, enquanto que a restrição de alguns ou todos 

esses nutrientes limitaria a progressão da injúria renal. Dietas com altos níveis de 

gorduras e a hiperlipidemia em animais são apontados como agravantes da 

insuficiência renal e, em humanos, associam-se a terapias contendo vitamina D e 

a hipercalcemia (KOPPLE, 1991 e POLZIN et al., 1991). 
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Portanto, os fatores associados aos distúrbios renais que mais 

facilmente podem sofrer alguma intervenção são aqueles relacionados à nutrição. 

Assim, animais que estão se tornando idosos ou aqueles com insuficiência renal 

estabelecida necessitam de um manejo alimentar adequado à sua condição, 

atentando-se para as exigências específicas conforme a idade, principalmente no 

que se refere aos níveis de energia, de proteína e de fósforo (KRONFELD, 1994; 

BROWN et al., 1998). 

BETO & BANSAL (2004) relacionaram a relevância dos parâmetros 

dietéticos na promoção de uma adequada nutrição, incluindo-se o monitoramento 

de calorias, de fluidos, de proteína, de sódio, de potássio, de cálcio e de fósforo, 

bem como de outros nutrientes individualizados. 

JONKERS et al. (2001) relataram que a base para uma nutrição de 

suporte clínico adequado consiste na capacidade de estimulação máxima da 

síntese protéica por meio da suplementação ideal de aminoácidos. Assim, a 

restrição protéica deve ser acompanhada pelo suprimento de aminoácidos 

adequadamente, por meio do fornecimento de alimentos formulados com proteína 

de alto valor biológico. 

 

2.4.1 Níveis protéicos e a função renal 

 

Atualmente tem sido observado que a adoção de protocolos 

alimentares específicos, com restrição de proteína apresenta muitos aspectos 

favoráveis a animais com insuficiência renal estabelecida. Por outro lado, existem 

muitos questionamentos acerca da influência de níveis elevados de proteína na 

alimentação levando a quadros de IRC em cães sadios. Essa associação entre a 

ingestão de elevados níveis de proteína e o desenvolvimento de lesão renal foi 

reportada inicialmente por NEWBURGH (1919).  

MARTIN et al. (2005) afirmaram que, embora o consumo excessivo de 

proteína comprometa a saúde de seres humanos com doença renal pré-existente, 

faltam pesquisas que demonstrem a ligação entre consumo de proteína e o início 

ou progressão de doença renal em indivíduos sadios. As evidências sugerem que 

as mudanças na função renal induzidas pelo elevado consumo de proteína são 

mecanismos adaptativos normais, dentro dos limites funcionais de um rim sadio.  
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BRENNER et al. (1982) observaram elevações na perfusão sangüínea, 

na TFG e na pressão glomerular de ratos parcialmente nefrectomizados. A 

hiperfiltração foi apontada como causadora de hipertrofia dos néfrons, sendo 

reduzida com a introdução de dietas cujos níveis protéicos variaram de 6% a 

24%. A hipertensão e a hiperperfusão mostraram-se responsáveis pela ação 

sobre os capilares glomerulares e sobre a intensificação da esclerose glomerular, 

contribuindo com a progressão da insuficiência renal.  

Após a constatação da influência nutricional sobre a hiperfiltração 

glomerular, vários autores passaram a empregar esta informação sem restrições 

em cães (POLZIN & OSBORNE, 1986; LEWIS et al., 1994). Porém, outros 

autores questionaram essa teoria, pois ela estaria baseada em achados em ratos, 

os quais não poderiam ser estendidos aos cães (ROBERTSON et al., 1986; 

FINCO & BROWN, 1989). 

BROWN et al. (1991), em estudos de micropuntura realizados em cães 

parcialmente nefrectomizados, constataram que a restrição moderada da proteína 

na dieta, em torno de 16%, não preveniu o desenvolvimento de hiperfiltração, de 

hipertensão e de hipertrofia glomerular. 

BOVEÉ (1991) avaliou o efeito de níveis variados de proteína e de 

eletrólitos na dieta sobre a função renal e sobre a bioquímica de cães com IRC 

estável. Concluíram que os animais foram capazes de se adaptarem às diversas 

variações nas dietas e apresentaram redução nos níveis de nitrogênio sangüíneo, 

na TFG e na perfusão plasmática renal, quando submetidos a uma dieta com 

menor conteúdo protéico. Nesse mesmo trabalho o autor também verificou a 

influência de alimentos com diferentes níveis protéicos sobre a função renal e 

sobre a progressão da glomeruloesclerose em cães submetidos à nefrectomia de 

75% da massa renal, verificando que o elevado nível protéico acarretou a 

hiperfiltração glomerular. 

LEIBETSEDER & NEUFELD (1991) encontraram melhora nos valores 

bioquímicos e na condição física de cães portadores de insuficiência renal leve e 

moderada, com idade superior a cinco anos e submetidos ao consumo de uma 

dieta cuja formulação era composta por 27% de proteína e baixos níveis de 

fósforo (0,36%).  
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FINCO et al. (1992) concluíram que a restrição de cálcio (0,6%) e de 

fósforo (0,4%) e um nível protéico de 32% foram benéficos em cães com IRC, no 

entanto, essas modificações não foram suficientes na prevenção de algumas 

alterações bioquímicas. HANSEN et al. (1992) verificaram a redução nas 

anormalidades bioquímicas e respostas favoráveis em cães com IRC em estágios 

leves e moderados, quando submetidos a uma dieta restrita em proteína (16%) e 

em fósforo (0,34%). 

KRONFELD (1994) observou que cães idosos com escore corporal 

magro e com sinais de insuficiência renal foram beneficiados com o consumo de 

dietas cujos níveis protéicos oscilaram entre 13% e 16% da energia metabolizável 

e níveis de fósforo de 0,4% em relação à matéria seca, relatando a importante 

melhora nos valores bioquímicos, hematológicos e clínicos. Entretanto, em 

trabalho anterior, KRONFELD (1993) relatou que baixos níveis de proteína estão 

relacionados à redução da função renal, diminuição da reserva renal, 

hiperfiltração severa, acidose metabólica, hipercolesterolemia e hipertensão, no 

entanto, havendo a possibilidade do envolvimento de outros fatores, como a 

energia e outros nutrientes. Em cães com IRC os melhores benefícios foram 

proporcionados pelas dietas cujos valores de proteína variaram entre 20% e 24%. 

Para animais idosos sadios, foram recomendados níveis protéicos em torno de 

30%.  

BORGES & NUNES (1998) salientaram que o nível de proteína na 

dieta de animais com idade avançada, portadores de problemas nefrológicos, não 

deve ser inferior ao necessário para a mantença. Conforme constatado por 

DAVENPORT et al. (1994), dietas contendo níveis protéicos muito baixos podem 

acarretar alterações metabólicas em cães sadios, principalmente sobre a função 

hepática. Isto foi verificado ao avaliarem o efeito de uma dieta para cães sadios 

da raça Beagle, cujo valor de proteína bruta era de 4,07% em relação à matéria 

seca.  

Assim, verifica-se o predomínio dos efeitos favoráveis da restrição de 

proteína na dieta, ao melhorar a condição dos cães com IRC. Além disso, valores 

restritos desse ingrediente têm um marcante efeito sobre a hemodinâmica renal e 

sobre a progressão da doença renal, pois causam redução na pressão capilar 



 15

glomerular, além de prevenir a proteinúria e a esclerose progressiva (HOLM & 

SǾLLING, 1996). 

Em pessoas sadias, tem sido levantado que uma carga protéica mais 

elevada pode proporcionar o aumento na TFG. A elevação pós-prandial na TFG, 

normalmente observada com o consumo de dietas formuladas com proteína 

animal, estaria diminuída ou ausente naquelas compostas por proteína de origem 

vegetal (BOSCH et al., 1983). Esses autores investigaram o efeito do consumo 

protéico sobre a TFG, ao estudarem dois grupos de indivíduos sadios, um 

consumindo uma dieta formulada com valores elevados de proteína animal e 

outro uma dieta vegetariana. Foi constatado um aumento progressivo no 

clearance da creatinina no primeiro grupo, demonstrando que a reserva renal 

confere uma maior capacidade funcional do órgão frente ao consumo protéico 

excessivo.  

Posteriormente, BOSCH et al. (1984) avaliaram o efeito de uma 

sobrecarga protéica, a curto prazo, sobre a TFG de pessoas normais e com 

doença renal. Foi constatado um aumento dessa variável nos pacientes normais e 

diminuição nos doentes, denotando-se uma associação entre a redução na TFG 

com o aumento dos níveis plasmáticos de creatinina frente à doença. Além disso, 

verificaram que, após duas horas e meia à ingestão das dietas, houve um 

aumento máximo na TFG dos indivíduos normais, o que não foi observado nos 

doentes, em virtude da reserva renal limitada. 

Em seguida, BOSCH et al. (1986) realizaram um estudo para definir as 

mudanças hemodinâmicas renais frente à carga protéica dietética. A TFG foi 

determinada em três grupos de pacientes humanos, antes e após a ingestão da 

dieta. O primeiro grupo apresentando doenças diversas, o segundo doença renal 

crônica e o terceiro diabetes melitus. Foi verificado um aumento desse parâmetro 

no primeiro e no segundo grupo, havendo queda na TFG do terceiro grupo. 

Mais recentemente, FINCO & COOPER (2000), ao avaliarem a função 

renal de cães sadios e cães com massa renal reduzida, constataram que tanto as 

dietas formuladas com proteínas de origem animal (caseína e carne suína) como 

vegetal (grão de soja, flocos de soja e proteína purificada de soja) causaram 

elevação na TFG em ambas condições, exceto a caseína nos animais sadios, não 

havendo diferença significativa na magnitude deste aumento entre os tipos de 
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proteínas. Assim, concluiu-se nesse trabalho que a proteína de origem vegetal 

fornecida em dietas para cães tem o mesmo efeito sobre a TFG que outras fontes 

de proteína animal, contrariamente aos achados em humanos.  

SINGER (2003) sintetizou que os mamíferos, de maneira geral, ao 

ingerirem dietas contendo elevados níveis de proteína respondem com uma 

mudança na função excretora renal, sendo observado o aumento do clearance da 

maioria dos produtos nitrogenados provenientes do metabolismo de proteínas. A 

amônia é uma molécula reguladora que, possivelmente, estimula as alterações da 

função excretora renal quando há um catabolismo de aminoácidos acentuado 

devido à ingestão de proteínas em maior quantidade. Estas alterações 

relacionam-se com a redistribuição da perfusão regional, havendo aumento do 

fluxo sangüíneo renal e aumento da TFG, mudanças na quantidade de proteínas 

transportadoras de uréia e/ou na função e hipertrofia renal.  

Anteriormente, ROSENBERG et al. (1987) já relatavam que o consumo 

de dietas com elevados níveis de proteína pode ser acompanhado por um 

aumento na atividade da renina no plasma e um aumento na excreção da 

prostaglandina E2 e de prostaciclina na urina de seres humanos com doença 

glomerular. O aumento na excreção de eicosanóides sugere que o aumento na 

síntese de metabólitos do ácido araquidônico pode mediar o aumento na 

liberação de renina nestes pacientes.  

Conseqüentemente, o consumo elevado de proteína também tem sido 

associado à maior produção de angiotensina, ao contrário da restrição, que tem o 

efeito oposto, levando à diminuição na produção desta substância (SAULO, 

1996). Nesse trabalho o autor verificou uma menor taxa de perda anual na TFG 

em seres humanos com doença renal crônica, quando submetidos ao consumo 

de dieta de prescrição para insuficientes renais. Este achado foi atribuído ao 

melhor controle realizado sobre a pressão sangüínea dos indivíduos, à ampla 

disseminação da utilização de dietas com níveis protéicos restritos, à orientação e 

ao acompanhamento clínico mais efetivo, além da utilização dos inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (ECA). 

MARTIN et al. (2005) também relacionaram a combinação de 

interações hormonais e processos renais para explicar a hiperfiltração induzida 

pela proteína. O aumento na secreção do glucagon em resposta à ingestão 
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excessiva de proteína levaria à hiperfiltração, posteriormente ao 

desencadeamento de eventos referentes ao sistema pancreato-hepatorenal. Isso 

estaria relacionado ao fato de que o monofosfato de adenosina cíclica (AMPc) 

trabalha em associação ao glucagon para mediar o aumento na TFG. 

 

2.5 Justificativa 
 

A longevidade dos animais tem aumentado gradativamente com o 

passar dos anos, tendo em vista os avanços no conhecimento, a maior utilização 

de recursos tecnológicos e a grande preocupação por parte dos proprietários com 

a saúde de seus animais. Muitos estudos sobre protocolos dietéticos têm 

estabelecido padrões de restrição protéica em caso de insuficiência renal em 

cães, sendo benéficos na maioria das situações. Por outro lado, os estudos 

abordando os aspectos referentes aos efeitos do consumo excessivo de proteína 

sobre a função renal de cães sadios são escassos, predominando muitos 

questionamentos acerca do assunto. 

Grande parte dos trabalhos desenvolvidos nessa área adotou 

metodologias cujas variáveis relacionadas foram pouco controladas ou mesmo, 

promoveram-se situações experimentais discrepantes das condições naturais nas 

quais os mecanismos fisiopatológicos renais de cães realmente estão envolvidos. 

Em decorrência disso, ainda não foi possível uma definição exata a respeito da 

influência da proteína sobre os mecanismos causadores e agravantes da 

insuficiência renal em indivíduos sadios, não permitindo conclusões precisas e 

definitivas em relação a este assunto. 

Este trabalho foi concebido no sentido de auxiliar na elucidação de 

algumas das questões descritas. A função renal de cães sadios foi monitorada 

durante o período no qual os animais foram alimentados com dietas elaboradas 

com níveis protéicos crescentes. As avaliações para o acompanhamento da 

evolução clínica de cada animal foram realizadas concomitantemente aos exames 

laboratoriais utilizados na clínica veterinária para a verificação de possíveis 

alterações relacionadas à fisiologia do sistema renal. 
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3 OBJETIVOS  
 
3.1 Objetivos gerais 
 

O presente trabalho teve como objetivo geral avaliar a fisiologia renal 

de cães machos, adultos, sem raça definida (SRD), submetidos ao consumo de 

dietas formuladas com níveis protéicos crescentes, por meio de avaliações de 

desempenho, exames clínicos e laboratoriais, durante um período de cinco 

meses. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

Como objetivos específicos citam-se: 

 Acompanhar o desempenho dos cães alimentados com dietas formuladas com 

níveis protéicos crescentes, por meio da determinação de peso, ganho de 

peso, consumo, simultaneamente à avaliação clínica; 

 Comparar o perfil metabólico referente à função renal dos animais por meio da 

bioquímica sangüínea, determinando-se as concentrações de proteína total, 

albumina, globulina, uréia, creatinina, cálcio, fósforo, sódio e potássio; 

 Avaliar os perfis dos metábolitos urinários: proteína total, creatinina, cálcio, 

fósforo, sódio e potássio; 

 Realizar o cálculo da excreção fracional de cálcio, fósforo, sódio e potássio, 

como teste de avaliação da função renal; 

 Determinar os valores de densidade da urina, da relação proteína 

urinária/creatinina urinária e de hematócrito nos grupos estudados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.1 Local e período de realização 
 

A etapa experimental deste trabalho foi realizada no Hospital 

Veterinário da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (EV/UFG), 

no período compreendido entre 03 de outubro de 2005 e 03 de março de 2006, 

totalizando cinco meses ou 150 dias. 

Os animais foram alojados em dois canis coletivos (12m x 5m), 

construídos em alvenaria, possuindo uma área coberta, com paredes revestidas 

em azulejos e piso vinílico semiflexível e outra área aberta, com piso em cimento 

rústico. Em um dos canis havia oito baias individuais (seis de 1m x 1,5m e duas 

de 1m x 3m) e em outro apenas quatro (1m x 1,5m), conforme mostrado na 

Figura 2. Os animais permaneciam soltos nos canis, exceto no horário das 

refeições, quando eram presos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.2 Fase pré-experimental 
 

Antes do início das atividades experimentais, o projeto de pesquisa que 

deu origem a este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFG (COEP), o qual emitiu parecer favorável, considerando-o dentro dos padrões 

éticos de pesquisa com animais, segundo as orientações do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA). 

FIGURA 2 - Vista frontal dos canis que alojaram os cães durante a fase de adaptação e 
o período experimental (A) e mostrando a disposição interna: um com oito 
baias individuais (B) e outro com quatro (C). 

  A B C 
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Os animais foram adquiridos no Centro de Zoonoses de Goiânia 

(Goiás) e selecionados para composição dos grupos experimentais após serem 

submetidos a avaliações clínicas e laboratoriais, com a finalidade de garantir que 

os cães estivessem sadios, sem qualquer distúrbio que pudesse interferir nos 

resultados do trabalho. 

Para tal propósito, as avaliações realizadas incluíram o exame clínico, 

o hemograma completo, o perfil bioquímico sangüíneo (uréia, creatinina, proteína 

total, albumina, glicose, amilase, gama glutamil transferase - GGT, fosfatase 

alcalina - FA, aspartato-aminotransferase - AST e alanina-aminotransferase – 

ALT, cálcio, fósforo, sódio e potássio) e a bioquímica urinária (creatinina, cálcio, 

fósforo, sódio e potássio). 

Antes do início do experimento propriamente dito, todos os animais 

foram submetidos ao controle de ecto e endoparasitas, respectivamente, por meio 

da utilização de fipronil (Topline®, Merial, Paulínia, SP) e a associação 

praziquantel, pamoato de pirantel e febantel (Duprantel Plus®, Duprat, Rio de 

Janeiro - RJ). A vacinação foi feita em dose única contra parvovirose, 

leptospirose, cinomose, coronavirose, adenovirose, parainfluenza, hepatite viral 

(Duramune DA. 2. PP + CvK/ LCI®, Fort Dodge, Campinas - SP) e raiva. Além 

disso, receberam três aplicações da associação de oxitetraciclina e diaceturato de 

diaminazina (Revevet®, Intervet, Fortaleza, CE), na dose de 1 mL para 10 Kg, em 

intervalos de 48 horas.  

Os cães de cada tratamento passaram por um período de adaptação 

de 19 dias, durante o qual receberam a dieta correspondente ao tratamento nos 

quais foram distribuídos, sendo a mesma utilizada na fase experimental. Além 

disso, foram condicionados ao manejo a que seriam submetidos durante o 

experimento, incluindo o horário e local da refeição, a presença das pessoas 

responsáveis pelas refeições e pela limpeza e o contato com os outros animais. 

 

4.3 Desenvolvimento experimental 
 

Foram utilizados inicialmente 24 cães, entretanto, ao longo do 

experimento um animal do tratamento 1 (cão 4; dieta 1) foi retirado do 

experimento por não ter se adaptado à dieta e outro do tratamento 3 (cão 22; 
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dieta 3) veio a óbito em decorrência de brigas com os outros cães. Os 22 cães 

que efetivamente compuseram os grupos experimentais eram machos, SRD e 

adultos, com peso corpóreo inicial variando de 5,00 Kg a 14,40 Kg (média de 8,80 

Kg ± 2,39).  

Os animais foram identificados por meio de numeração marcada nas 

coleiras, sendo os cães numerados de um a oito (exceto cão 4), de nove a 16 e 

de 17 a 24 (exceto cão 22), respectivamente, nos tratamentos 1, 2 e 3. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em parcelas 

subdivididas, tendo os grupos na parcela e as colheitas nas subparcelas. 

Trabalhou-se com três tratamentos, sendo sete repetições, nos tratamentos 1 e 3; 

e oito repetições no tratamento 2, sendo cada repetição representada por um 

animal. Os tratamentos foram representados por três alimentos compostos pelos 

mesmos ingredientes (Tabela 1) e com os valores nutricionais mantidos numa 

proporção similar, exceto os níveis de proteína bruta (Tabela 2).  

 

TABELA 1 - Ingredientes e composição das dietas experimentais com 12% (dieta 
1), 22% (dieta 2) e 32% (dieta 3) de proteína bruta (PB) fornecidas 
durante a fase de adaptação e o período experimental, Goiânia, 2006 

Ingredientes (%) 
Composição das dietas 

Dieta 1 (12% de  PB) 
(Tratamento 1) 

Dieta 2 (22% de PB) 
(Tratamento 2) 

Dieta 3 (32% de PB) 
(Tratamento 3) 

Amido de milho pré-gelatinizado  60,00 43,44 27,30 
Mistura de proteínas UFG (*) 23,20 43,00 62,50 
Gordura de aves (%) 4,90 4,80 4,50 
Fosfato bicálcico (18%) 3,40 1,60 - 
Calcário (37%) 1,90 1,00 - 
Açúcar de cana 3,00 3,00 3,00 
Hidrolisado protéico 2,00 2,00 2,00 
Sal 0,66 0,60 0,50 
Carbonato de potássio 0,70 0,34 - 
Cloreto de colina (60%) 0,10 0,10 0,10 
Suplemento mineral p/ cães 0,05 0,05 0,05 
Suplemento vitamínico p/ cães 0,04 0,04 0,04 
Bicarbonato de sódio 0,04 0,02 - 
Antioxidante 0,01 0,01 0,01 
Total (%) 100 100 100 

(*) A mistura de proteína UFG foi composta de 30% de proteína texturizada de soja (48% PB), 25% 
de farinha de carne (44% PB), 25% de farinha de vísceras de aves (55 PB%) e 20% de farelo de 
glúten de milho (60% PB), perfazendo uma mistura de proteínas com 51% de proteína bruta. 
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TABELA 2 - Valores nutricionais calculados e energia metabolizável das dietas 
experimentais com 12% (dieta 1), 22% (dieta 2) e 32% (dieta 3) de 
proteína bruta (PB) fornecidas durante a fase de adaptação e o 
período experimental, Goiânia, 2006 

Valores nutricionais 
calculados 

Dietas 
Dieta 1 (12% PB) 

(Tratamento 1) 
Dieta 2 (22% PB) 

(Tratamento 2) 
Dieta 3 (32% PB) 

(Tratamento 3) 
Energia metabolizável – Kcal/Kg 3400 3400 3400 
Proteína bruta (%) 12,00 22,00 32,00 
Metionina (%) 0,20 0,37 0,53 
AA sulfurados (%) 0,38 0,70 1,00 
Lisina (%) 0,57 1,05 1,52 
Triptofano (%) 0,10 0,18 0,26 
Treonina (%) 0,42 0,78 1,13 
Arginina (%) 0,74 1,37 1,98 
Valina (%) 0,59 1,09 1,57 
Isoleucina (%) 0,51 0,94 1,36 
Gordura (%) 6,30 7,54 8,00 
Cálcio (%) 2,40 2,40 2,40 
Fósforo disponível (%) 1,00 1,00 1,13 
Sódio (%) 0,30 0,30 0,30 
Cloro (%) 0,45 0,45 0,43 
Potássio (%) 0,50 0,50 0,50 
 

 

Essas formulações foram desenvolvidas tendo em vista a necessidade 

de manter a relação de aminoácidos, bem como suas fontes nas mesmas 

proporções e os níveis de Ca, P, Na, Cl e K, visto que eles também são 

importantes para o presente estudo. 

As dietas foram formuladas atendendo aos níveis nutricionais 

recomendados pela AAFCO (2000) para cães adultos em manutenção, exceto 

minerais e proteína bruta (PB). Os níveis de minerais obtidos com a dieta de 32% 

de PB, principalmente os eletrólitos, foram fixados e repetidos nas outras dietas. 

Os níveis de PB e aminoácidos variaram conforme o teor de proteína bruta 

proposto para compor cada dieta. Foram utilizados ingredientes animais e 

vegetais altamente digestíveis, sendo suas proporções calculadas seguindo as 

tabelas de composição química de alimentos de ROSTAGNO et al. (2000) e do 

NRC (1985). 

Os alimentos constituíram-se de três dietas experimentais isocalóricas, 

com composição variável na energia metabolizável referente à PB, sendo de 12% 

na dieta 1 (tratamento 1), de 22% na dieta 2 (tratamento 2) e de 32% na dieta 3 

(tratamento 3), conforme mostrado na Tabela 2.  
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Inicialmente todas as dietas eram fareladas, entretanto, a dieta 1 na 

sua forma farelada e umedecida apresentou consistência viscosa, aderindo à 

mucosa oral dos cães e desestimulando sua ingestão, fato agravado pela baixa 

palatabilidade. Assim, no tratamento 1, devido ao baixo consumo e insuficiente 

ganho de peso que alguns animais estavam apresentando, optou-se pelo 

processo de peletização, a partir do 75º dia de experimento (12ª semana) com a 

finalidade de favorecer a ingestão.  

Porém, antes de optar-se pelo processo de peletização da dieta 1, fez-

se a tentativa de fornecê-la sob a forma farelada, batida em processador elétrico 

com a água, para a melhor dissolução dos grumos de farelo que eventualmente 

se formavam. Como não houve uma melhora adequada no consumo dos animais 

desse tratamento, optou-se pela peletização. 

O fornecimento das dietas aos animais foi feito durante 150 dias, uma 

vez ao dia, em quantidades determinadas de maneira a suprir as exigências 

nutricionais diárias, conforme a fórmula das exigências energéticas para cães 

adultos proposta por HEUSNER (1985), expressa a partir do peso metabólico 

(PM). Nas primeiras oito semanas de experimento (52 dias) foi utilizada a fórmula 

159 x PV0,67, posteriormente, até o final do experimento 180 x PV0,67, onde PV 

representa o peso vivo de cada animal. Assim, o ajuste nas quantidades 

consumidas era feito a cada pesagem, em intervalos de 14 dias, sendo mantido o 

valor anterior em caso de perda de peso. 

Ao meio-dia as dietas fareladas eram pesadas em comedouros 

plásticos individuais nas quantidades específicas para cada animal e, em seguida, 

acrescentava-se água numa proporção entre 40% e 60%, conforme a 

aceitabilidade de cada animal (Figuras 3A e 3B). Neste momento, os animais 

eram colocados em baias individuais ou presos em correntes fixadas na parede 

(Figuras 3C e 3D). A refeição era mantida por um período de 30 minutos, 

posteriormente, as mesmas eram retiradas e as sobras pesadas, convertendo-as 

em valores de matéria natural para cálculo do consumo, pela diferença entre a 

quantidade inicial e final em matéria natural. O fornecimento de água foi feito à 

vontade. 
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4.4 Preparo das dietas experimentais 
 
As dietas experimentais foram produzidas com os ingredientes 

relacionados na Tabela 1, seguindo as proporções especificadas para cada uma 

das três dietas. O preparo dessas foi feito na Casa de Rações do Departamento 

de Produção Animal da EV/UFG, durante os períodos pré e experimentais. 

Para o procedimento de mistura desses ingredientes foi utilizado um 

misturador em “Y” com capacidade para 100 Kg, entretanto, as dietas eram 

misturadas em quantidades de até 50 Kg devido às características dos 

ingredientes utilizados, pois a gordura de aves e o hidrolisado protéico eram 

líquidos, exigindo o manuseio prévio com a mistura de proteínas UFG, antes de 

serem levados ao misturador. Passados 20 minutos do acréscimo de todos os 

ingredientes, as dietas eram retiradas do “Y”, peneiradas, sendo levadas 

novamente para o misturador por mais 20 minutos e, posteriormente, eram 

embaladas em sacos de fios plásticos (naylon) e identificadas (4A e 4 B). 

A peletização da dieta 1 foi realizada no Setor de Piscicultura da 

EV/UFG, onde foi utilizada uma máquina de moer elétrica. A dieta era preparada 

da mesma maneira que as demais, porém sem a gordura de aves e o hidrolisado 

protéico (Figura 4C). Antes de ser passado na máquina o alimento era umedecido 

com água, até ficar com consistência aglutinante, em seguida, colocado na 

máquina, saindo por orifícios em forma de filetes compridos com 20 mm de 

diâmetro. A secagem era feita em ambiente aberto durante três dias e, após os 

filetes estarem completamente secos, eram quebrados em pedaços menores, 

acrescentando-se a gordura e o hidrolisado (Figura 4D). 

FIGURA 3 - Pesagem das dietas experimentais (A e B) e distribuição dos animais 
nos canis no horário da refeição (C e D).  

A B C D 
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Durante todo o período experimental as dietas preparadas e alguns 

ingredientes, como a farinha de carne e ossos e a farinha de vísceras, foram 

mantidos em uma sala climatizada, cuja temperatura durante o dia era de 18º C, 

enquanto que à noite permanecia à temperatura ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Avaliações clínicas 
 

Os exames clínicos foram realizados durante todo o período 

experimental. As condições clínicas dos animais foram avaliadas por provas 

semiológicas empregadas na rotina e por meio da obtenção do peso dos cães a 

cada duas semanas (14 dias), totalizando 12 pesagens. Ao final do experimento 

realizou-se a determinação do escore corporal de cada animal, de acordo com 

CASE et al. (1998). 

 
4.6 Avaliações laboratoriais 
 

Foram realizadas oito colheitas de sangue e urina, em intervalos 

regulares de três semanas (21 dias). As amostras de sangue foram obtidas por 

punção da veia jugular e as amostras de urina foram colhidas por sondagem 

uretral, com os animais mantidos em estação e em jejum alimentar de 20 horas 

aproximadamente (Figuras 5A, 5B e 5C). Foram realizados os seguintes exames: 

a determinação do hematócrito, do perfil bioquímico sangüíneo (proteína total, 

albumina, globulina, uréia, creatinina, cálcio, fósforo, sódio e potássio), da 

FIGURA 4 - Apresentação dos alimentos utilizados durante o período experimental, antes 
da adição de água: dieta 2 (22 de PB%) (A), dieta 3 (32% de PB) (B). Dieta 1 
peletizada sem adição da gordura de aves e do hidrolisado (12% de PB) (C) e 
já adicionados (D). 

A B C D 
A D C B 
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bioquímica urinária (proteína, creatinina, cálcio, fósforo, sódio e potássio) e a 

determinação da densidade da urina. 

Para a realização do hematócrito foram colhidos 2 mL de sangue 

utilizando-se tubos à vácuo (Vacutainer®, Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda, 

Brasil), de 13 mm X 75 mm, descartáveis, de vidro, com tampa e com o 

anticoagulante EDTA K3 (ácido etilediaminotetracético, sal dissódico) a 15% em 

solução aquosa. O exame foi realizado dentro de um período máximo de 6 horas, 

utilizando-se um analisador hematológico semi-automático (Analisador 

Hematológico ABC Vet®, Alemanha). 

Para as provas bioquímicas séricas, 8 mL de sangue foram colhidos 

em tubos à vácuo (Vacutainer®, Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda, Brasil), de 

16 mm x 125 mm, descartáveis, de vidro, siliconizado, com tampa e sem 

anticoagulante. O soro foi obtido a partir da centrifugação do sangue total, após 

coagulação e retração do coágulo e, em seguida, separado por aspiração, sendo 

dividido em alíquotas em microtubos de polipropileno de 1,5 mL (Eppendorf®, 

Alemanha) e submetido ao congelamento (- 20º C) até o momento da realização 

dos exames, feitos ao longo das duas semanas subseqüentes à colheita. 

Para os testes bioquímicos na urina, as amostras de 20 mL, após 

colhidas, foram centrifugadas, divididas em microtubos de polipropileno de 1,5 

mL (Eppendorf®, Alemanha) e congeladas (- 20º C) até o momento da realização 

dos exames, também realizados nas duas semanas subseqüentes à colheita. A 

densidade urinária foi determinada em refratômetro, antes do congelamento. 

Todas as avaliações laboratoriais foram realizadas no Laboratório de 

Patologia Clínica do HV/EV/UFG (Figura 5D). Para cada metabólito analisado, 

exceto sódio e potássio, foram utilizados reagentes comerciais padronizados 

(Labtest® - Labtest Diagnóstica S. A., Lagoa Santa - MG), com metodologias 

cinéticas, enzimáticas ou colorimétricas, em temperatura de 37º C, sendo a leitura 

realizada em espectrofotômetro semi-automático (Analisador Bioquímico Bio-

Plus®, Produtos para Laboratórios Ltda, Barueri - SP). O sódio e o potássio foram 

determinados por meio de fotometria de chama (Fotômetro de Chama FC-180 

CELM®, Cia Equipadora de Laboratórios Modernos, Brasil), utilizando-se um 

padrão de calibração específico. 
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A proteína total sérica foi determinada por método colorimétrico, por 

reação com o biureto, utilizando-se na leitura um comprimento de onda de 510 

nm. A albumina foi avaliada por meio de método colorimétrico, por reação com o 

verde de bromocresol, em um comprimento de onda de 610 nm. A globulina foi 

calculada pela diferença entre o valor de proteína total e albumina. 

A determinação da concentração de proteína urinária foi feita 

utilizando-se método colorimétrico, por reação com o vermelho de pirogalol, a 

uma absorbância de 610 nm. 

O nível de uréia foi determinado por meio de método enzimático-

colorimétrico, por reação com a urease e a leitura feita utilizando-se um 

comprimento de onda de 610 nm. A creatinina sérica e urinária foi determinada 

por método colorimétrico, por reação com o picrato alcalino, sendo realizada a 

leitura em um comprimento de onda de 510 nm.  

O cálcio sérico e urinário foi analisado pelo método colorimétrico, por 

reação com a púrpura de ftaleína, em um comprimento de onda de 570 nm. Os 

níveis de fósforo sérico e urinário foram obtidos por meio de método colorimétrico, 

por reação com o molibdênio, utilizando-se um comprimento de onda de 640 nm. 

Os níveis séricos e urinários de sódio foram determinados após a 

calibração do fotômetro com água destilada (ajustada em zero) e com o padrão 

(ajustado em 140 mmol/L) diluído em solução de água destilada numa proporção 

de 1:200, mesma diluição das amostras de soro. Os valores séricos de potássio 

foram analisados da mesma forma, porém o padrão foi ajustado para 5 mmol/L. O 

potássio urinário foi obtido procedendo-se a calibração do aparelho com água 

FIGURA 5 - Procedimento de colheita de sangue com tubo à vácuo (A e B) e de colheita 
de urina por meio de sondagem uretral (C) e Laboratório de Patologia Clínica 
do HV/UFG (D). 

 

A B C D 
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destilada (ajustada em zero) e com o padrão (ajustado em 5 mmol/L) na 

concentração de 1:1000, enquanto as amostras urinárias eram diluídas na 

proporção de 1:4000, sendo os resultados da leitura multiplicados por quatro.  

 

4.7 Relação proteína urinária/creatinina urinária 
 

O índice proteína urinária/creatinina urinária foi calculado conforme 

citado por FINCO (1995a), dividindo-se os valores de proteína urinária pelos de 

creatinina urinária, visando à verificação de lesão tubular renal. 

 
 
4.8 Teste de função renal 

 

A excreção fracional (EF) de cada eletrólito (cálcio, fósforo, sódio e 

potássio) foi calculada para a avaliação da função tubular, a partir dos resultados 

obtidos na bioquímica sérica e urinária. A EF, fração de depuração urinária dos 

eletrólitos em relação à creatinina, foi calculada a partir da fórmula proposta por 

FLEMING et al. (1991), representada a seguir. 

 

Excreção fracional (%) = E urinário/ E sérico x Cr sérica/Cr urinária x 100 

Onde: 

Cr: creatinina 

E: eletrólito 

 

4.9 Análise estatística 
 

Após a etapa de tabulação dos dados, foi feita a elaboração de análise 

estatística descritiva para verificação dos valores de média, desvio-padrão e 

coeficiente de variação (CV). Realizou-se a verificação da distribuição dos dados 

amostrais obtidos pelo teste de Lilliefors e da homogeneidade de variâncias por 

meio dos testes de Cochran e Bartlett. 

Para cada variável analisada no estudo fez-se a comparação dos três 

tratamentos, considerando os dados gerais e os de cada período de avaliação. 

Para as variáveis de desempenho (peso, consumo e ganho de peso), devido ao 



 29

comportamento característico, ou seja, normalidade e homogeneidade de 

variâncias, optou-se por uma análise estatística paramétrica, o teste de Tukey, 

com nível de significância de 5% (p < 0,05), de acordo com SAMPAIO (1998).  

Considerando que a maioria das variáveis sangüíneas (proteína total, 

albumina, globulina, uréia, creatinina, cálcio, fósforo, sódio, potássio e 

hematócrito) e urinárias (proteína, creatinina, cálcio, fósforo, sódio, potássio e 

densidade) e os cálculos delas originados (excreção fracional de cálcio, fósforo, 

sódio, potássio, relação proteína urinária/creatinina urinária) não apresentou 

normalidade e homogeneidade de variância simultaneamente, utilizou-se uma 

análise não-paramétrica, o teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). Adicionalmente, foi 

feito o teste de correlação de Spearman para comparação entre creatinina sérica 

e urinária; densidade e proteína urinária; densidade e creatinina urinária, de 

acordo com SAMPAIO (1998). 

Todos os testes acima citados foram calculados por meio do programa 

computacional SAEG (UFV, 2003). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1 Considerações iniciais 
 

A decisão de se utilizar apenas cães machos baseou-se, 

primeiramente, na literatura consultada que mostra pequena influência do sexo 

sobre o perfil metabólico de cães sadios. Além disso, pela facilidade de manejo 

durante as colheitas de urina e pelo possível aumento nas brigas pela disputa de 

fêmeas, principalmente durante o cio. 

A seleção dos animais foi criteriosa, procurando-se escolher apenas 

aqueles realmente sadios, preocupação fundamentada no fato de que muitas 

doenças podem acarretar uma série de alterações clínicas e laboratoriais, 

refletindo nos exames, além do risco de transmissão de agentes patogênicos 

entre os animais, comprometendo os objetivos do trabalho em questão. 

Mesmo após o período de adaptação os animais apresentaram fezes 

mais amolecidas em relação ao período que antecedeu o início do fornecimento 

das dietas experimentais. Essa característica foi mantida durante todo o 

experimento, provavelmente devido a um dos ingredientes utilizados, o farelo de 

glúten de milho, sendo observados resíduos mal digeridos nas fezes. 

Quanto ao manejo alimentar, a decisão de se oferecer uma refeição 

por dia foi tomada diante do manejo laborioso requerido no preparo das dietas 

umedecidas para cada animal, além da disponibilidade restrita de pessoal, 

portanto, de acordo com CASE et al. (1998), que preconizaram que cães adultos 

podem ter suas exigências de manutenção atendidas com uma ou duas refeições 

diárias. JEUSETTE et al. (2004), estudando obesidade em fêmeas adultas da 

raça Beagle, também forneceram alimento uma vez ao dia, protocolo semelhante 

ao realizado neste trabalho, porém disponibilizado por um período de uma hora. 

A proporção de água utilizada para umedecer as dietas foi ajustada 

tendo em vista a consistência final do material e também a aceitabilidade de cada 

animal, sendo mantidas as mesmas proporções durante todo o experimento, de 

maneira a garantir um consumo adequado.  
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5.2 Desempenho e avaliação clínica 
 
5.2.1 Peso dos animais 
 

Na aferição de peso dos animais dos tratamentos avaliados verificou-

se que o peso médio inicial foi de 8,40 Kg (dieta 1), 8,53 Kg (dieta 2) e 9,49 Kg 

(dieta 3), enquanto que o peso médio final foi de 7,16 Kg (dieta 1), 8,73 Kg (dieta 

2) e 9,49 Kg (dieta 3). Comparando-se esses três grupos não foram verificadas 

diferenças significativas entre eles, tanto em relação ao peso médio inicial quanto 

ao final (p > 0,05). Por outro lado, considerando-se as médias gerais de peso de 

cada tratamento, 7,50 Kg (dieta 1), 8,65 Kg (dieta 2) e 9,81 Kg (dieta 3), houve 

diferença significativa (p < 0,05) entre os três grupos, conforme mostrado na 

Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Peso dos cães alimentados com as dietas experimentais (12%, 22% 
e 32% de proteína bruta), representados pelos valores de média, 
desvio-padrão e coeficiente de variação (CV), Goiânia, 2006 

Peso Dieta 1 (12% de PB)
Média + Desvio-padrão 

(CV) 

Dieta 2 (22% de PB)
Média + Desvio-padrão 

(CV)  

Dieta 3 (32% de PB)
Média + Desvio-padrão 

(CV)  
Peso médio inicial (Kg) 8,40A ± 2,17 (26%) 8,54A ± 2,87 (34%) 9,49A ± 2,20 (23%)

Peso médio final (Kg) 7,16A ± 1,62 (23%) 8,73A ± 2,36 (27%) 10,02A± 2,59 (26%) 

Peso médio (Kg) 7,50C ± 1,73 (23%) 8,65B ± 2,40 (28%) 9,81A ± 2,48 (25%) 

AB Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma linha, diferem estatisticamente pelo 
teste de teste de Tukey (p < 0,05). 

 

A inexistência de diferença entre os tratamentos nos pesos iniciais 

indica a adequação do delineamento utilizado, não tendo sido necessária a 

utilização de blocos para a distribuição dos animais nos grupos, embora tenha 

havido uma diferença numérica, conforme constatado na demonstração dos 

resultados.  

Achados semelhantes aos obtidos neste estudo foram descritos por 

VALADARES (2003), que também não encontrou diferenças nos pesos de cães 

adultos, aferidos em quatro momentos diferentes, antes do jejum, após o jejum, 

no quarto e sétimo dia após o início do fornecimento de um alimento super 

premium, duas vezes ao dia, durante sete dias, contendo 26% de PB e 4130 

Kcal/Kg de energia metabolizável, atendendo às exigências de manutenção com 

a fórmula 140 x PV 0,75.  
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Por meio da comparação das médias dos pesos entre os grupos em 

cada um dos 12 intervalos de avaliação (14 dias) e considerando isoladamente 

cada grupo, não foi constatada diferença significativa (p > 0,05), conforme 

detalhado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No trabalho aqui apresentado, em relação à manutenção dos pesos ao 

longo do tempo, conforme as respostas dos animais aos tratamentos, era prevista 

a inexistência de diferenças entre os tratamentos 2 e 3, por outro lado, esperava-

se que as variações entre o tratamento 1 e os demais fossem significativas, uma 

vez que os problemas de consumo ocorridos neste grupo, que ingeriu a dieta com 

12% de PB, contribuíram com perdas de peso severas.  

Esses achados são contrários aos de SWANSON et al. (2004) que 

levantaram a hipótese da inexistência de diferenças no acompanhamento do peso 

de filhotes da raça Beagle entre o grupo que ingeriu uma dieta 

predominantemente composta por produtos de origem vegetal, com teor protéico 

de 22% de PB e o outro que consumiu um alimento com produtos de origem 

animal, com 30% de PB. Entretanto, o primeiro grupo apresentou uma maior taxa 

de crescimento, explicação atribuída a fatores genéticos, visto que todos os 

FIGURA 6 - Evolução de peso dos animais dos grupos experimentais 
avaliados (dieta 1, dieta 2 e dieta 3), ao longo de 150 
dias. 
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animais apresentavam-se sadios e ingerindo alimentos balanceados à vontade, 

justificativa que não poderia ser aplicada à condição aqui estudada. 

O ajuste na fórmula das exigências energéticas de manutenção, no 52º 

dia de experimento, influenciou favoravelmente à manutenção dos pesos dos 

cães dos tratamentos 2 e 3. O tratamento 1, dieta com menor teor protéico, 

reduziu a perda de peso, mas os animais não retornaram ao peso inicial. Porém, 

transcorridos 75 dias de experimento, com o início do fornecimento da dieta 

peletizada ao tratamento 1, houve uma diminuição na variação dos pesos dos 

animais deste grupo, tendendo à manutenção, refletida já a partir do 80º dia de 

experimento, quando realizou-se a sétima pesagem, conforme pode ser 

constatado na Figura 6. Essas amplas variações talvez tenham sido 

preponderantes para a inexistência de diferenças entre os tratamentos. 

Entretanto, considerando as médias gerais dos pesos, mesmo com grandes 

variações foi possível verificar diferenças entre os grupos.  

 

5.2.2 Consumo de alimento 

 

O consumo aqui referido trata-se das dietas experimentais em matéria 

natural, descontando-se a água acrescida no momento da pesagem. O consumo 

médio diário de alimento em grama por quilograma de peso vivo foi de 20,80 g/Kg 

de PV (dieta 1), 21,96 g/Kg de PV (dieta 2) e 21,35 g/Kg de PV (dieta 3). O 

consumo médio diário de alimento em grama por quilograma de peso metabólico 

foi de 40,24 g/ Kg de PM, 43,98 g/Kg de PM e 44,45 g/Kg de PM, para os animais 

do grupo 1, 2 e 3, respectivamente. O consumo médio diário de alimento em 

quilocalorias por quilograma de peso vivo nos tratamentos 1, 2 e 3 foi de 70,72 

Kcal/Kg de PV, 74,68 Kcal/Kg de PV e 72,60 Kcal/Kg de PV, respectivamente. O 

consumo médio diário em quilocalorias por quilograma de peso metabólico foi de 

136,81 Kcal/Kg de PM (dieta 1), 149,54 Kcal/Kg de PM (dieta 2) e 151,13 Kcal/Kg 

de PM (dieta 3). Entretanto, não foram observadas diferenças significativas entre 

os grupos (p > 0,05), conforme mostra a Tabela 4. 
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TABELA 4 - Consumo alimentar dos cães alimentados com as dietas experimentais 
(12%, 22% e 32% de proteína bruta), representados pelos valores de 
média, desvio-padrão e coeficiente de variação (CV), Goiânia, 2006 

Consumo alimentar Dieta 1 (12%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV) 

Dieta 2 (22%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV)  

Dieta 3 (32%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV)  
* Consumo médio diário (g) por Kg PV 20,80A ± 3,37 (16%) 21,96A ± 2,90 (13%) 21,35A ± 3,41 (16%) 

* Consumo médio diário (g) por Kg PM 40,24A ± 7,62 (19%) 43,98A ± 3,27 (7%) 44,45A ± 4,34 (10%) 

  Consumo médio diário (Kcal) por Kg PV 70,72 A ± 11,44 (16%) 74,68A ± 9,86 (13%) 72,60A ± 11,60 (16%) 

  Consumo médio diário (Kcal) por Kg PM 136,81A ± 25,91 (19%) 149,54A ± 11,11 (7%) 151,13A ± 14,75 (10%) 

* Consumo médio total (g) por Kg PV 3105,29A ± 508,97 (16%) 3293,93A ± 437,21 (13%) 3197,23A ± 504,96 (16%) 

* Consumo médio total (g) por Kg PM 6021,71A ± 1149,29 (19%) 6597,40A ± 493,66 (7%) 6662,46A ± 652,45 (10%) 

* Consumo em matéria natural. 
AB Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma linha, diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey (p < 0,05). 

 

O consumo médio em gramas é um item de difícil comparação com 

outros trabalhos, pelo fato de que alimentos com densidades energéticas variadas 

poderão proporcionar consumos diários em gramas diferentes. PARREIRA (2003) 

trabalhando com cães da raça Border Collie, com peso vivo médio inicial de 16,75 

kg e idade de três a cinco anos, obteve valores de consumo diário de 18,44 g/Kg 

de PV e 18,70 g/Kg de PV, respectivamente para cães alimentados com um 

alimento com 26% de PB (3480 Kcal/Kg) e outro com 22% (3160 Kcal/Kg), em 

quantidades ajustadas conforme a fórmula 132 x PV0,75. Os valores de consumo 

diário em gramas por quilograma de peso metabólico foram de 37,86 g/Kg de PM 

(26% de PB) e 38,31 g/Kg de PM (22% de PB); os valores de consumo diário em 

quilocalorias por quilograma de peso vivo foram de 64,17 Kcal/Kg de PV (26% de 

PB) e de 59,10 Kcal/Kg de PV (22% de PB); os valores de consumo diário em 

quilocalorias por quilograma de peso metabólico foram de 131,74 Kcal/Kg (26% 

de PB) de PM e de 121,05 Kcal/Kg de PM (22% de PB). Portanto, observa-se que 

estes resultados foram pouco inferiores aos achados deste trabalho, devendo-se 

considerar as diferenças de peso, de fórmula adotada no cálculo da energia de 

manutenção, bem como de densidade energética entre os alimentos. 

Os achados do presente estudo foram também diferentes em alguns 

aspectos daqueles encontrados por SWANSON et al. (2004), que verificaram, no 

decorrer de três meses de experimento, maior consumo diário em gramas de uma 

dieta com 22% de PB (à base de produtos vegetais) em relação a outra com 30% 
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de PB (à base de produtos animais) em cães da raça Beagle (filhotes e idosos), 

entretanto, o consumo calórico diário em quilojoules mostrou-se similar em ambos 

os grupos. Porém, após dez meses, o maior consumo diário em gramas da dieta 

de 22% de PB intensificou-se, estendendo-se para o consumo calórico diário. 

No mesmo trabalho, o consumo diário dos grupos de cães idosos que 

consumiram a dieta com 22% de PB e com 30% de PB, aos três (250,4 g vs. 

199,1 g) e aos dez meses de experimento (235,2 g vs 183,5 g) dificulta qualquer 

tipo de comparação com os resultados aqui encontrados. Entretanto, 

considerando que Beagles adultos têm peso médio de 12 Kg e realizando-se os 

devidos ajustes nas unidades de consumo, a contraposição dos grupos que 

consumiram a dieta com 22% de PB e a com 30% aos três meses (20,9 g/Kg PV 

vs. 16,6 g/Kg PV) e aos dez meses (19,6 g/Kg PV vs. 15,3 g/Kg PV) permite 

inferir que foram resultados pouco inferiores aos aqui encontrados, talvez por 

aqueles estarem em matéria seca. Deve-se ressaltar que, para uma comparação 

mais adequada, seria necessário o conhecimento exato dos pesos dos animais 

daquele trabalho. 

É importante considerar também que, em relação à ingestão calórica, a 

discrepância foi maior no estudo de SWANSON et al. (2004), com valores 

superiores e inferiores aos aqui mencionados. Entretanto, nas fórmulas das 

exigências energéticas, utilizaram índices de 132, além disso, aquelas dietas 

possuíam uma densidade energética bem superior às utilizadas neste trabalho.  

A ingestão calórica do presente estudo foi calculada, tratando-se de 

uma estimativa, tendo em vista que não foram realizadas avaliações de balanço 

energético. A densidade energética ou calórica é a concentração de energia que 

se encontra em uma determinada quantidade de alimento. Quando a densidade 

energética de uma dieta diminui, os animais reagem aumentando a quantidade de 

alimento que consomem, obtendo assim uma ingestão de energia relativamente 

constante. A energia não tem uma massa nem uma dimensão mensurável, mas a 

energia química contida nos alimentos é transformada, no final, em calor, cuja 

medição é factível (CASE et al., 1998). 

O consumo do alimento com 12% de PB foi favorecido a partir do 

ajuste na fórmula das exigências energéticas de manutenção, no 52º dia de 

experimento e pelo uso de processador elétrico na mistura da dieta 1 com a água 
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a partir deste momento até o início da peletização, no 75º dia, quando a curva de 

consumo sofreu grande ascendência até se aproximar dos demais grupos. Nos 

outros tratamentos houve a manutenção do consumo. 

No presente estudo todas as três dietas apresentaram a mesma 

densidade energética, conforme o cálculo dos valores nutricionais e calóricos, não 

sendo, portanto, esperadas diferenças decorrentes de um maior ou menor 

incremento calórico proveniente das dietas. Segundo VERONESI (2003), as 

necessidades energéticas são supridas com a ingestão de maiores quantidades 

de alimentos de baixa densidade energética, ao contrário dos alimentos de alta 

densidade energética, que proporcionam uma menor ingestão para suprir a 

mesma demanda energética.  

Optou-se por utilizar o peso metabólico (PM) nos cálculos de consumo, 

pois a quantidade de energia utilizada pelo organismo relaciona-se com a 

superfície corporal total. A superfície corporal por unidade de peso diminui 

quando o animal aumenta de tamanho. Em conseqüência, as exigências de 

energia dos animais com pesos muito diferentes não se relacionam corretamente 

com o peso corporal; em verdade, relacionam-se com o peso corporal elevado a 

uma certa potência específica, denominado peso corporal metabólico. O PM 

incorpora as diferenças de superfície corporal dos animais de tamanhos 

diferentes. A formulação de uma equação exata para calcular as necessidades 

energéticas dos cães é uma tarefa complexa, devido à ampla variedade de 

tamanhos e pesos corporais registrados nos cães. Deve-se acrescentar que, 

quanto maior o peso vivo (PV) do animal, menor será o consumo de alimento por 

kg de PV. Ainda que sejam sugeridas várias potências diferentes, a revisão de 

dados disponíveis sobre necessidades energéticos dos cães indica que a função 

de potência mais adequada é 0,67. A equação alométrica da energia 

metabolizável, expressa por EM = K x PV0,67, proporciona uma estimativa precisa 

das exigências energéticos diárias para diferentes tamanhos de cães adultos, que 

experimentam diferentes níveis de atividades. Também podem ser utilizadas 

outras equações para estimar a EM de cães adultos (HEUSNER, 1985; NRC, 

1985; CASE et al., 1998). 

CASE et al. (1998) acrescentaram que o fator (K) usado nas fórmulas 

das exigências energéticas pode variar de 130 a 300, e ainda que os valores 
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energéticos proporcionados pelas equações podem estar superestimados ou 

subestimados em até 25%, conforme a diversidade de cada indivíduo e as 

condições ambientais sob as quais cada cão é mantido. Isso demonstra que a 

substituição do fator K da fórmula utilizada nesta pesquisa de 159 para 180, no 

52º dia, esteve dentro dos limites previstos na literatura, refletindo positivamente 

para a manutenção da condição corporal dos cães estudados.  

Diferentemente da fórmula aqui adotada e ressaltando mais uma vez 

que as exigências energéticas dependem de fatores como peso e atividade 

metabólica de cada animal, ABRAMS (1976) verificou que cães com peso vivo 

inferior a 20 kg apresentaram necessidades de EM superiores ao previsto pelo 

NRC (1974), que indicava que essas quantidades fossem atendidas segundo a 

fórmula 132 x PV0,75. Os animais com peso superior a 20 Kg não apresentaram o 

mesmo efeito.  

O período de adaptação de 19 dias deste trabalho mostrou-se 

suficiente para que os animais no início da fase experimental estivessem 

habituados com o local, horário, tipo de alimento (à exceção do tratamento 1), 

outros cães e pessoas com as quais iriam conviver por cinco meses. Porém, 

diante das condições estruturais disponíveis para a execução da pesquisa não foi 

possível isolar cada animal de modo a eliminar influências provenientes da 

presença de outros cães e da existência de dietas diferentes, salientando que 

todos foram submetidos às mesmas condições e, portanto, sujeitos às mesmas 

variações. Essas observações são importantes, pois para HOUPT (1982) o 

horário e ambiente social das refeições influem sobre a conduta na ingestão de 

alimentos. Os cães e gatos adaptam-se rapidamente aos horários fixos para suas 

refeições. Este condicionamento manifesta-se tanto do ponto de vista 

comportamental como fisiológico. Em geral, os animais demonstram um aumento 

do nível de atividade nas horas de refeição e incrementam suas secreções e a 

motilidade gástrica, preparando-se para a digestão. Além disso, os cães tendem a 

aumentar a quantidade ingerida, quando consomem alimentos na presença de 

outros animais, durante a refeição, processo conhecido como facilitação social. 

A freqüência com que são fornecidas as refeições afeta tanto a 

ingestão como a eficiência metabólica. O aumento na freqüência de refeições 

pode ter efeitos opostos ao incremento de peso. Um aumento do número de 
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refeições ao dia ocasiona um incremento de perda de energia, em conseqüência 

da termogênese induzida pela comida (LEBLANC & DIAMOND, 1985). Sendo 

assim, a oferta de uma refeição por dia, conforme adotado nesta pesquisa, além 

de facilitar o manejo e poupar tempo, supõe uma menor perda energética, o que 

não seria desejável em situações onde há predisposição à obesidade e ao 

estresse.  

A comparação do consumo em gramas por quilograma de peso vivo a 

cada intervalo de 14 dias no decorrer do experimento, entre os três grupos, 

demonstrou diferença (p < 0,05) apenas no primeiro intervalo (10º dia), entre os 

cães que ingeriram a dieta 1 (182,40 g/Kg de PV) e a 2 (235,69 g/Kg de PV), 

conforme mostrado na Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O consumo em gramas por quilograma de peso metabólico em cada 

intervalo de 14 dias foi diferente (p < 0,05) entre os tratamentos no 10º dia 

(primeiro intervalo) entre a dieta 1 e a 2 (366,37 g/Kg de PM vs. 468,98 g/Kg de 

PM) e entre a 1 e a 3 (366,37 g/Kg de PM vs. 483,66 g/Kg de PM); no 52º dia 

(quarto intervalo), entre a dieta 1 e a 2 (513,41 g/Kg de PM vs. 644,92 g/Kg de 
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FIGURA 7 - Consumo médio por tratamento (dieta 1, dieta 2 e dieta 3) a 
cada intervalo de 14 dias, durante o período experimental. 
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PM) e entre a dieta 1 e a 3 (513,41 g/Kg de PM vs. 672,30); e no 66º dia (no 

quinto intervalo) entre a dieta 1 (500,80 g/Kg de PM) e a 3 (651,15 g/Kg de PM), 

conforme mostrado na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao consumo médio total de alimento em gramas por 

quilograma de peso vivo, os valores encontrados foram de 3105,29 g/Kg de PV 

(dieta 1), 3293,93 g/Kg de PV (dieta 2) e 3197,23 g/Kg de PV (dieta 3). Os 

resultados do consumo médio total de alimento em gramas por quilograma de 

peso metabólico foram de 6021,71 g/ Kg de PM (dieta 1), 6597,40 g/ Kg de PM 

(dieta 2) e 6662,46 g/ Kg de PM (dieta 3), sem diferenças significativas (p > 0,05) 

entre os tratamentos, de acordo com a Tabela 4. 

As variações entre os tratamentos em relação ao consumo diário não 

foram significativas, talvez devido à utilização da média das médias. Entretanto, o 

consumo por períodos evidenciou as diferenças entre os grupos, principalmente 

com a utilização do peso metabólico no cálculo, mostrando ser mais adequado do 

que o peso vivo, conforme já discutido. O consumo da quantidade de alimento e o 

consumo de energia por quilograma de peso metabólico do animal foram 

calculados a fim de se observar o comportamento alimentar dos animais sem o 
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FIGURA 8 - Consumo médio por grupo avaliado (dieta 1, dieta 2 e dieta 3), 

em intervalos de 14 dias, durante 150 dias. 
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efeito das diferenças de peso no início do experimento, sendo possível diminuir o 

efeito das diferenças de atividade. 

O cálculo do consumo por intervalo neste trabalho é um dado mais 

fidedigno que os demais por levar em consideração o peso no dia do ajuste das 

quantidades a serem ingeridas e o consumo efetivo no decorrer de 14 dias, 

enquanto que os cálculos do consumo diário e do consumo total basearam-se no 

peso obtido no início de cada intervalo e no peso médio geral, respectivamente, o 

que pode ter comprometido a eficiência na evidenciação das diferenças entre os 

tratamentos.  

Portanto, os resultados do consumo por períodos deste trabalho 

evidenciaram o distanciamento entre a dieta 1 e as demais, em parte, atribuído à 

maior palatabilidade das dietas com teores protéicos mais altos, segundo já 

relatado por CASE et al. (1998) e pelo fato de a dieta com 12% de PB ter 

apresentado consistência pouco agradável, o que intensificou a redução no 

consumo. Nos períodos subseqüentes à peletização da dieta 1, ao 75º dia de 

experimento, não foram constatadas mais diferenças no consumo por intervalos 

entre os grupos avaliados, mostrando que o procedimento foi adequado no 

estímulo à ingestão da dieta. 

Por outro lado, os animais do tratamento 3, que ingeriram a dieta com 

32% de PB, começam a sofrer uma redução gradativa no consumo em relação 

aos demais tratamentos, a partir do 80º dia de experimento. Essa condição foi 

relacionada às temperaturas mais elevadas dos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro e à maior demanda calórica para excreção dos produtos nitrogenados 

que esses animais apresentaram em decorrência dos níveis mais elevados de 

PB, o que provavelmente causava uma sensação de desconforto. 

 

5.2.3 Ganho de peso 

 

Considerando o ganho de peso médio entre os grupos não foram 

observadas diferenças significativas (p > 0,05), conforme detalhado na Tabela 3. 

Entretanto, ao longo dos 150 dias de estudo, ou seja, nos 11 intervalos avaliados 

(14 dias), foram constatadas diferenças significativas apenas entre os tratamentos 

1 (-0,493 Kg) e 2 (-0,119 Kg) no 10º dia, conforme mostrado na Figura 9.  
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O ganho de peso total entre os três tratamentos foi variável, com 

diferenças significativas (p < 0,05) entre o grupo que ingeriu a dieta 1 (-1,236 Kg) 

e os outros (dieta 2: 0,194 Kg e dieta 3: 0,529 Kg). Também foram observadas as 

mesmas diferenças no que se refere ao ganho de peso percentual total, sendo de 

-13,94%, 4,01% e 4,95%, respectivamente, para os tratamentos 1, 2 e 3 (Tabela 

5). 

 

TABELA 5 - Ganho de peso dos cães alimentados com as dietas experimentais 
(12%, 22% e 32% de proteína bruta), representados pelos valores 
de média, desvio-padrão e coeficiente de variação (CV), Goiânia, 
2006 

Ganho de peso Dieta 1 (12%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV) 

Dieta 2 (22%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV)  

Dieta 3 (32%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV)  
Ganho de peso total (Kg) -1,236B ± 1,00 (81%) 0,194A ± 0,76 (394%) 0,529A ± 0,61 (115%) 

Ganho de peso total (%) -13,94B ± 10,27 (74%) 4,01A ± 8,66 (216%) 4,95 A ± 6,79 (137%) 

Ganho de peso médio (Kg)  -0,112A ± 0,33 (97%) 0,018A ± 0,24 (1362%) 0,048A ± 0,33 (693%) 

AB Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma linha, diferem estatisticamente pelo 
teste de Tukey (p < 0,05). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0,55
-0,50
-0,45
-0,40
-0,35
-0,30
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

10 24 38 52 66 80 94 108 122 136 150

Dias de experimento

G
an

ho
 d

e 
pe

so
 (K

g)

Ganho de peso médio
Dieta 1 (12% de PB)
Dieta 2 (22% de PB)
Dieta 3 (32% de PB)

FIGURA 9 - Ganho de peso por tratamento avaliado (dieta 1, dieta 2 e 
dieta 3), a cada 14 dias, durante o período experimental. 
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Nota-se ainda que, o ajuste na fórmula das exigências energéticas de 

manutenção, no 52º dia de experimento, diminuiu as variações no ganho de peso 

nos tratamentos 2 e 3, entretanto, não foi suficiente para estabilização do ganho 

no tratamento 1, melhorado a partir do início da peletização da dieta fornecida a 

esse grupo, no 75º dia. 

Os animais que ingeriram a dieta 1 acumularam várias perdas de peso 

até o 80º dia, gradualmente corrigidas com as medidas de manejo adotadas no 

52º e 75º dia de avaliação, conforme já relatado. A perda de peso ocorrida nesses 

animais não foi percebida apenas pela aferição de peso. Clinicamente, alguns dos 

animais desse grupo ao final do 80º dia apresentaram-se com massa muscular 

bastante reduzida, com protuberâncias ósseas (íleo, ísquio, costado, processo 

espinhoso das vértebras torácicas e lombares) proeminentes, inclusive foi esse o 

motivo que culminou com a retirada de um dos animais deste tratamento (cão 4), 

sendo considerado não adaptado ao consumo da dieta, evitando-se que viesse a 

óbito.  

Acrescenta-se mais uma observação importante, referente à evidente 

perda de peso nos animais que ingeriram a dieta com 12% de PB, justificada 

devido à baixa ingestão em virtude da reduzida palatabilidade e da consistência 

pouco agradável, antes da peletização. 

Considerando que os animais do presente trabalho são adultos em 

manutenção, isso mostra que as necessidades energéticas para o adequado 

equilíbrio energético não foram atendidas inicialmente para os animais do 

tratamento 1. CASE et al. (1998) afirmaram que essa condição é plenamente 

alcançada quando o consumo e a ingestão de energia são iguais, originando um 

mínimo de mudanças na energia armazenada no organismo. A perda de peso 

corporal ocorre enquanto as reservas energéticas corporais, principalmente 

gorduras e proteínas são utilizadas (ANDRIGUETTO et al., 1983).  

Por outro lado, à exceção dos outros animais do tratamento 1, o cão de 

número 1 se alimentou adequadamente e manteve o peso, entretanto, com 

predomínio de tecido gorduroso sob a pele, após o início do fornecimento do 

alimento com 12% de PB, enquanto os demais animais do grupo apresentaram 

notável perda de peso e massa muscular, contrariamente ao tratamento 3, cujo 
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tecido muscular tornou-se mais evidente. WAKSHLAG et al. (2003) avaliaram 

alterações na massa corporal e na via proteolítica ubiquitina proteassoma ATP 

dependente de cães alimentados com fontes e concentrações variáveis de 

proteína. Foram oferecidos alimentos isocalóricos durante dez semanas, com 

níveis protéicos de 12% e 28% e quantidades diferentes de farelo de glúten de 

milho e fontes de aves, sendo encontrada correlação entre o aumento na 

quantidade de glúten de milho com a diminuição dos aminoácidos essenciais, 

como lisina e triptofano, e o aumento na perda de massa magra ao longo do 

período de estudo. Além disso, os cães alimentados com a dieta de 12% tiveram 

aumento na massa gorda, independente da fonte protéica, sugerindo 

desequilíbrios ou deficiências subclínicas de aminoácidos essenciais específicos. 

Essas observações são relevantes e aplicáveis ao estudo aqui apresentado, pois 

a dieta 1 foi formulada com os menores teores dos aminoácidos lisina e triptofano, 

entretanto, também foi a dieta com os menores teores de farelo de glúten de 

milho e outras fontes protéicas.  

 

 

5.2.4 Escore corporal 
 

Embora o objetivo principal deste experimento não fosse estabelecer o 

escore corporal dos animais, no último dia do experimento, todos os cães foram 

observados e classificados de acordo com a condição física, segundo os critérios 

utilizados por CASE et al. (1998). Os cães do grupo 1 apresentaram-se com baixo 

peso (71,43%) ou com peso normal (28,57%); os animais do grupo 2 mostraram-

se com baixo peso (12,50%) ou com condição corporal normal (87,50%); os 

animais do grupo 3 estiveram em condição de baixo peso (14,29%), normal 

(71,43%) ou em excesso de peso (14,29%), conforme detalhado no Quadro 1. 
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QUADRO 1 - Escore corporal dos cães do tratamento 1 (dieta 1), tratamento 2 
(dieta 2) e tratamento 3 (dieta 3), ao final de 150 dias de 
experimento, Goiânia, 2006 

Dieta 1 (12% PB) 
(Tratamento 1) 

Dieta 2 (22% PB) 
(Tratamento 2) 

Dieta 3 (32% PB) 
(Tratamento 3) 

Animal Escore corporal Animal Escore corporal Animal Escore corporal

1 Normal 9 Normal 17 Normal 

2 Normal 10 Normal 18 Normal 

3 Baixo peso 11 Baixo peso 19 Normal 

- - 12 Normal 20 Normal 

5 Baixo peso 13 Normal 21 Baixo peso 

6 Baixo peso 14 Normal - - 

7 Baixo peso 15 Normal 23 Normal 

8 Baixo peso 16 Normal 24 Excesso de peso

 

O menor peso foi verificado no animal de número seis, cujo peso final 

foi de 4 Kg, estando em baixo peso. O cão de número nove, do grupo 2, 

apresentou-se com o maior peso ao final do experimento, 13,05 Kg de peso vivo, 

entretanto, em condição corporal normal, ao contrário do cão de número 24, 

pertencente ao grupo 3, considerado com excesso de peso dada suas 

características físicas, pesando 12,9 Kg. O animal que consumiu as maiores 

quantidades de alimento em relação a todos os outros animais foi o cão 1, com 

peso de 8,10 Kg e consumo total de 7834,31 g/Kg de PM. 

Nas primeiras semanas do experimento, os animais do grupo que 

ingeriu a dieta com 12% de PB começaram a apresentar diferenças físicas em 

relação aos outros animais, com perda de peso crescente e baixo consumo de 

alimento, sendo adotadas as medidas de manejo já descritas. Os cães dos 

tratamentos 2 e 3 mostraram bom estado corporal em todo o período avaliado 

(Figura 10).  



 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses resultados foram bastante diversos dos encontrados por 

PARREIRA (2003), que ao avaliarem cães adultos em manutenção, compararam 

dois tipos de alimentos, um com 22% de PB e outro com 26% de PB, e dois tipos 

de fornecimento, à vontade e controlado, porém, não encontraram diferenças 

entre os escores dos grupos avaliados em decorrência dos tratamentos adotados, 

mantendo todos uma condição normal. Entretanto, as diferenças foram 

observadas apenas entre os animais, cujo escore corporal esteve entre baixo, 

normal ou excesso de peso.  

FIGURA 10 - Condição física dos animais 
aos 150 dias de 
experimento: tratamento 1 
(animal 1 e 2), tratamento 2 
(animal 13 e 16) e 
tratamento 3 (animal 20 e 
24). 

Animal 13 
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Neste estudo todos os animais iniciaram o período de adaptação com 

uma condição corporal adequada, ou seja, um escore normal sendo, portanto, 

influenciado pelos maiores ou menores níveis protéicos presentes nos alimentos. 

VERONESI (2003) comparando cães em manutenção e em atividade ingerindo 

dois alimentos, um com 22% de PB e outro com 26%, verificou que o escore 

corporal dos animais em atividade manteve-se normal, sem diferenças 

decorrentes das dietas, da mesma forma que dos animais em manutenção, com o 

mesmo escore anterior ao início do fornecimento das dietas. 

Embora nenhum animal do presente estudo tenha se tornado obeso, a 

espessura da camada gordurosa sobre o gradil costal e ossos pélvicos constitui 

um bom indicador de obesidade. Normalmente, as costelas e ossos da parte 

posterior devem ser sentidos com facilidade, mas não vistos; não se consegue 

palpá-los facilmente em animal obeso. Em alguns animais obesos, também se 

observa abdome pendular, cintura gingada e comportamento preguiçoso (AIELLO 

& MAYS, 2001). 

 

 

5.3 Perfil metabólico 
 
5.3.1 Perfil bioquímico sangüíneo 
 
 

 Proteína total, albumina e globulina 
 

A obtenção de resultados laboratoriais confiáveis depende, 

inicialmente, de uma adequada colheita e conservação das amostras a serem 

examinadas. Além disso, requer a utilização de reagentes em bom estado de 

conservação, de vidrarias limpas e secas, de técnicas padronizadas e de 

aparelhos bem calibrados, que devem ser criteriosamente manuseados no 

momento da realização das análises (COLES, 1984; OSBORNE, 1995). Todos 

esses aspectos foram levados em consideração durante a realização dos 

exames, sempre tentando submeter todas as amostras a essas mesmas 

condições, pois variações mínimas entre os tratamentos poderiam ser suprimidas 

em detrimento de alguma modificação no decorrer dessas análises.  



 47

Na avaliação bioquímica sérica os valores médios da proteína total 

entre os tratamentos foram de 7,48 g/dL (dieta 1), 7,60 g/dL (dieta 2) e 7,53 g/dL 

(dieta 3), não sendo significativamente diferentes (p > 0,05), conforme mostrado 

na Tabela 6. Na comparação entre os tratamentos ao longo do período 

experimental (oito colheitas), também não foram constatadas diferenças 

significativas (p > 0,05). 

 

TABELA 6 - Perfil bioquímico sangüíneo dos cães alimentados com as dietas 
experimentais (12%, 22% e 32% de proteína bruta), com valores de 
média, desvio-padrão e coeficiente de variação, Goiânia, 2006 

Bioquímica sangüínea 
Dieta 1 (12%)

Média + Desvio-padrão 
(CV) 

Dieta 2 (22%)
Média + Desvio-padrão 

(CV) 

Dieta 3 (32%)
Média + Desvio-padrão 

(CV) 
Proteína total (g/dL) 7,48A ± 0,64 (9%) 7,60A ± 0,73 (10%) 7,53A ± 0,77 (10%) 
Albumina (g/dL) 2,83B ± 0,58 (20%) 3,35A ± 0,60 (18%) 3,24A ± 0,56 (17%) 
Globulina (g/dL) 4,65A ± 0,89 (19%) 4,25A ± 1,05 (25%) 4,29A ± 1,08 (25%) 
Uréia (mg/dL) 36,46B ± 16,33 (45%) 40,20B ± 12,40 (31%) 49,88A ± 16,88 (34%) 
Creatinina (mg/dL) 1,30A ± 0,30 (23%) 1,17B ± 0,19 (16%) 1,09B ± 0,16 (15%) 
Cálcio (mg/dL) 11,22A ± 1,87 (17%) 11,15A ± 1,36 (12%) 10,50B ± 1,17 (11%) 
Fósforo (mg/dL) 3,96A ± 0,83 (21%) 3,90A ± 0,62 (16%) 3,93A ± 0,57 (14%) 
Sódio (mmol/L) 140,70A ± 8,03 (6%) 137,20A ± 8,37 (6%) 133,32B ± 7,71 (6%) 
Potássio (mmol/L) 4,31A ± 0,34 (8%) 4,25A ± 0,37 (9%) 4,24A ± 0,38 (9%) 

AB Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma linha, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 

 

A inexistência de variações decorrentes do efeito da dieta sobre as 

concentrações séricas de proteína total observadas neste trabalho concorda com 

a literatura consultada, entretanto, mesmo com resultados numericamente 

superiores em todos os grupos, permaneceram dentro dos valores de referência. 

MENDONÇA (2004) não encontrou diferenças nos valores de proteína total de 

6,85 g/dL e 5,85 g/dL, respectivamente, para cães sadios e hepatopatas. DIEZ et 

al. (2004) instituíram um programa de emagrecimento para Beagles obesos, 

fornecendo alimentos contendo 23,8% e 47,5% de PB, não observando 

diferenças nos níveis séricos de proteína total, sendo de 6,05 mg/dL e 5,83 g/dL, 

respectivamente, para o grupo que ingeriu o menor e o maior nível protéico.  

Neste estudo, além da proteína total foram quantificadas também 

albumina e globulina, que estão dentre as substâncias produzidas pelo fígado, 

além de várias proteínas como fatores de coagulação, sendo a maioria delas 

encontrada no plasma e também no soro, com exceção daquelas consumidas 
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durante a coagulação sangüínea. A mensuração das proteínas séricas totais 

reflete uma combinação entre a albumina, produzida exclusivamente pelo fígado, 

e as globulinas, produzidas pelos tecidos linfóides e hepatócitos (KANECO, 1997; 

KERR, 2003; MEYER & HARVEY, 2004). 

Em relação aos dados de albumina a média nos grupos foi de 2,83 

g/dL, 3,35 g/dL e 3,24 g/dL, respectivamente para as dietas 1, 2 e 3, sendo os 

valores encontrados no grupo que ingeriu a dieta 1 inferiores aos demais (p < 

0,05), conforme detalhado na Tabela 6. Foram identificadas diferenças 

significativas entre os grupos 1 e 2 no 42º dia de experimento (2,98 g/dL vs. 3,87 

g/dL), 63º dia (3,15 g/dL vs. 2,80 g/dL), 126º dia (2,95 g/dL vs. 3,83 g/dL) e 147º 

dia (2,66 g/dL vs. 3,44 g/dL); e entre os grupos 1 e 3 apenas no 147º dia (2,66 

g/dL vs. 3,45 g/dL).  

No presente trabalho nota-se que apenas a dieta com 12% de PB, 

mesmo atendendo às exigências mínimas de proteína bruta (NRC, 1985), 

proporcionou valores mais baixos para esse metabólito, porém mantendo-se 

dentro dos valores de normalidade para cães. Isso indica, segundo KERR (2003), 

que os precursores da sua síntese no fígado oriundos da dieta não se reduziram 

a pontos críticos para causar uma hipoalbuminemia no período avaliado, pois há 

hipoalbuminemia em concentrações inferiores a 1,6 g/dL. A situação se aplica à 

abordagem feita por MENDONÇA (2004), que encontrou diferenças significativas 

entre as concentrações de albumina de cães sadios (3,30 g/dL) e hepatopatas 

(1,85 g/dL).  

O efeito da dieta sobre as concentrações de albumina diferiu dos 

achados deste trabalho segundo SWANSON et al. (2004), os quais encontraram 

valores mais elevados de albumina em grupos de cães sadios (adultos e filhotes), 

que ingeriram uma dieta com PB de 30% em comparação à outra com 22% de 

PB.  

No tratamento 1 do presente estudo os valores de proteína total foram 

ligeiramente inferiores aos demais em termos numéricos, provavelmente devido 

ao efeito da pequena redução de albumina. De acordo com KANECO (1997), a 

diminuição de albumina precede o desenvolvimento de hipoproteinemia nas 

deficiências de proteína dietética, podendo haver hipoproteinemia e 

hipoalbuminemia concomitantes em caso de inadequada ingestão calórica 
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protéica. Além disso, apontaram que baixos valores de albumina sérica também 

podem estar associados com o excesso de perda de albumina pelos glomérulos. 

Entretanto, não se pode afirmar que o fato esteja ligado a glomerulonefrite, pois 

não houve histórico prévio de doença renal, nem alterações laboratoriais 

indicativas de doença renal, como uréia e creatinina elevadas e proteinúria 

intensa, como previsto por LULICH & OSBORNE (1990), o que descartam essa 

possibilidade no presente trabalho. 

Portanto, a quantificação de albumina neste estudo também serviu 

para exclusão de possíveis problemas não diretamente ligados à função renal e à 

nutrição, pois a homeostasia da albumina pode ser perdida quando há uma 

diminuição de 70% a 80% da massa hepática efetiva, na cirrose hepática, quando 

a perda de proteínas excede a síntese, como nas enteropatias, ou quando a 

disponibilidade de aminoácidos precursores para síntese de proteínas está 

restringida pela síndrome de má-digestão, má-absorção ou parasitismo. Também 

em outras doenças crônicas, quadros de debilidade e processos inflamatórios 

crônicos, a diminuição discreta ou moderada de albumina pode ocorrer devido ao 

aumento das globulinas (COLES, 1984; KANECO, 1997; KERR, 2003; MEYER & 

HARVEY, 2004). 

A concentração média de globulina foi de 4,65 g/dL para o grupo de 

animais que se alimentaram com a dieta 1; 4,25 g/dL com a dieta 2 e 4,29 g/dL 

com a dieta 3, não havendo diferenças (p > 0,05) entre eles (Tabela 6). Em 

relação aos resultados encontrados ao longo do experimento também não foram 

verificadas diferenças entre os grupos (p > 0,05).  

Em hepatopatias crônicas há tendência no aumento de algumas 

imunoglobulinas, como IgM, IgG e IgA, elevando os níveis séricos das globulinas 

e diminuindo a relação albumina/globulina (KANECO, 1997). Portanto, os dados 

de globulina foram calculados como meio de eliminar possíveis dúvidas que 

eventualmente poderiam surgir na interpretação dos dados de proteína total e 

albumina, já que não estão diretamente ligados ao objetivo deste trabalho cujo 

enfoque principal é a função renal. A importância seria dada em caso de estudo 

de glomerulopatias com envolvimento imunológico (JERGENS, 1987). 
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 Uréia e creatinina 

Os níveis séricos médios de uréia entre os grupos experimentais foram 

de 36,46 mg/dL (dieta 1), 40,20 mg/dL (dieta 2) e 49,88 mg/dL (dieta 3), sendo o 

último superior aos demais (p < 0,05), conforme detalhado na Tabela 6. Os 

valores desse metabólito no decorrer da avaliação experimental diferiram entre os 

tratamentos 1 e 3, aos 21 dias (27 mg/dL vs. 51,71 mg/dL) e aos 42 dias (33 

mg/dL vs. 51,71 mg/dL). 

Contrariamente aos resultados aqui mostrados, o consumo mais 

elevado de proteína dietética acarretou apenas diferenças numéricas de uréia 

sérica segundo os resultados de DIEZ et al. (2004), que trabalharam com redução 

de peso em Beagles obesos, utilizando alimentos contendo 23,8% e 47,5% de 

PB. Os valores encontrados foram de 24,02 mg/dL e 26,43 mg/dL, 

respectivamente, nos animais que ingeriram a primeira e a segunda dieta, 

mantendo essa variação entre os grupos durante os seis meses de estudo. Esse 

fato já era esperado tanto neste trabalho, quanto na pesquisa em questão, pois a 

uréia sérica está diretamente relacionada ao nível de proteína dietética. Os 

valores de uréia nas condições aqui estudadas superaram sensivelmente os 

encontrados na literatura, talvez pelas características alimentares e condições as 

quais estiveram submetidos os animais em cada região.  

Essas maiores concentrações de uréia em situações de maior 

consumo protéico, conforme aqui mostrado, devem-se ao fato de que a uréia é o 

principal produto metabólico nitrogenado do catabolismo protéico do organismo, 

representando mais de 75% do nitrogênio não-protéico excretado, sendo 

livremente permeável e distribuída por toda a água intracelular e extracelular do 

organismo. É sintetizada no fígado, por meio do ciclo da ornitina, utilizando 

amônia derivada do catabolismo de aminoácidos que, por sua vez, são 

provenientes da degradação de proteínas exógenas e endógenas (CHEW & 

DIBARTOLA, 1992 e WHELTON et al., 1998). 

Nesta pesquisa, paralelamente à determinação da concentração de 

uréia foi feita a dosagem de creatinina, pois a uréia pode ter seus valores séricos 

alterados como resultado de muitos fatores não-renais. Desidratação leve, 

excesso de proteína dietética no alimento, catabolismo protéico aumentado, 

depleção de massa muscular, reabsorção de proteínas sangüíneas após 
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hemorragia gastrointestinal, tratamento com cortisol ou seus análogos sintéticos e 

perfusão diminuída dos rins podem causar uma elevação pré-renal de uréia. A 

perfusão prejudicada pode dever-se à redução no débito cardíaco ou choque 

secundário à perda de sangue ou outras causas. Essas alterações pré-renais são 

identificadas por meio da constatação da elevação exclusiva de uréia no plasma 

sem o concomitante aumento da creatinina plasmática. A azotemia pós-renal é 

causada por condições que obstruam o fluxo de urina ao longo dos ureteres, 

bexiga ou uretra, como na nefrolitíase, prostatismo e tumores do aparelho gênito-

urinário. Com a obstrução, a uréia e a creatinina plasmática aumentam, mas há 

uma elevação desproporcionalmente maior de uréia em relação à creatinina, pois 

a obstrução do fluxo urinário causa pressão retrógrada no túbulo e aumento da 

difusão da uréia para o sangue a partir do túbulo (WHELTON et al., 1998).  

Assim, embora a uréia esteja mais diretamente envolvida com o 

metabolismo hepático, no estudo aqui desenvolvido a principal utilidade clínica da 

determinação da uréia no soro assenta-se na sua determinação em conjunto com 

a dosagem de creatinina e na discriminação da azotemia pré e pós-renal, 

servindo apenas como um indicador, sendo preferida a avaliação da creatinina 

(CHEW & DIBARTOLA, 1992; VANDER, 1995 e WHELTON et al., 1998). 

Os valores séricos de creatinina entre os grupos foi de 1,34 mg/dL 

(dieta 1), 1,17 mg/dL (dieta 2) e 1,09 mg/dL (dieta 3), sendo superior no grupo de 

animais que ingeriu a dieta 1 (p < 0,05), conforme mostrado na Tabela 6. Houve 

diferença entre os tratamentos 1 e 2 aos 105 dias de experimento (1,43 mg/dL vs. 

1,18 mg/dL); e entre os tratamentos 1 e 3 aos 42 dias (1,44 mg/dL vs. 1,07 

mg/dL), 105 dias (1,43 mg/dL vs. 1,10 mg/dL) e 126 dias (1,46 mg/dL vs. 1,15 

mg/dL).  

Nos resultados aqui mencionados a creatinina foi mais elevada que os 

achados da literatura em todos os grupos, seguindo o perfil da uréia, entretanto, 

respeitando os valores de referência. BRAUN et al (2003) citaram que na 

determinação dos padrões de normalidade da creatinina é importante considerar 

as características da população e o método utilizado no ensaio.  

A obtenção da concentração de creatinina sérica é de grande 

relevância para este estudo, pois é o melhor marcador indireto de TFG de cães 

utilizado na rotina. Entretanto, os métodos analíticos, a idade, o peso corporal e o 
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período de jejum podem afetar os resultados sensivelmente, devendo ser 

considerados na interpretação dos resultados, principalmente quando os valores 

se aproximam dos limites de referência. O aumento da creatinina no sangue 

depende principalmente da massa muscular, eliminação constante da creatinina 

urinária ao longo do tempo, podendo haver variações entre machos e fêmeas. 

Nas primeiras horas após a alimentação com carne, cães têm aumento de 

creatinina, permanecendo elevada por até 12 h. Porém, ingerindo alimentos 

comerciais, observa-se aumento ou diminuição nesses valores. Em cães adultos 

também observa-se um aumento na creatinina sangüínea e urinária à medida que 

há aumento de peso, por outro lado, baixos valores de creatinina foram 

encontrados em animais caquéticos (BRAUN et al., 2003). 

Contrariando os achados deste trabalho, FUKUDA et al. (1989) 

afirmaram que baixas concentrações de creatinina podem estar associadas à falta 

de exercício e à diminuição de massa muscular. Entretanto, os animais do 

tratamento 1, que perderam massa muscular em grande intensidade, tiveram 

valores mais elevados de creatinina.  

Os resultados aqui mencionados também discordaram de SWANSON 

et al. (2004) que, avaliando as concentrações séricas de creatinina em cães 

sadios, encontraram diferenças apenas no quesito idade, 0,47 mg/dL (cães 

idosos) e 0,26 mg/dL (filhotes), não sendo influenciadas pelas dietas contendo 

níveis protéicos de 22% ou 32% de PB. DIEZ et al. (2004) não verificaram 

diferenças nos níveis de creatinina sérica de Beagles obesos, sendo de 0,88 

mg/dL e 0,87 mg/dL, para aqueles que ingeriram a dieta contendo 47,5% e 23,8% 

de PB, respectivamente, sendo valores bem inferiores aos encontrados no 

presente estudo. 

Similarmente aos achados aqui encontrados POLZIN et al. (1983), 

estudando o estado nutricional de cães com IRC induzida, constataram valores de 

creatinina sérica numericamente superiores nos cães que ingeriram a dieta com 

menor teor protéico (8,2%) em relação aos demais, que ingeriram alimentos com 

17,2% e 44% de PB. Isso é explicado por O’CONNOR & SUMMERHILL (1976), 

ao afirmarem que a diminuição pós-prandial nesses níveis pode ser atribuída ao 

aumento da TFG induzida pela proteína, pois verificaram que um alimento com 

baixa proporção de carne (10 g/Kg) foi capaz de causar um aumento na 
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depuração da creatinina exógena e na TFG, dois eventos fisiológicos importantes 

para manutenção da homeostasia, sendo intensificados à proporção do aumento 

do nível protéico. 

 

 Cálcio e fósforo 

Os níveis séricos de cálcio foram de 11,22 mg/dL, 11,15 mg/dL e 10,50 

mg/dL, respectivamente, para nos animais que se alimentaram das dietas 1, 2 e 

3, sendo o valor da dieta 3 inferior às demais (p < 0,05), conforme mostrado na 

Tabela 6. No 84º dia de experimento houve diferença entre os grupos 2 e 3 (11,81 

mg/dL vs. 10,39 mg/dL); e no 147º dia entre os grupos 1 e 3 (12,21 mg/dL vs. 

10,61 mg/dL).  

Nas três condições nutricionais aqui estudadas os níveis mantiveram-

se dentro da normalidade, conforme esperado, mostrando a capacidade que os 

animais tiveram de regular essas concentrações, entretanto, o menor valor de 

cálcio sérico no grupo que consumiu a dieta com 32% provavelmente não se 

deveu aos fatores dietéticos, considerando que na composição dos alimentos as 

mesmas proporções desse mineral foram mantidas. FINCO (1997) relatou que a 

regulação da homeostasia do cálcio em carnívoros e onívoros é feita, em grande 

parte, pela absorção intestinal, com menor participação dos rins, no entanto, o 

consumo de cálcio pela dieta pode influenciar sua excreção urinária. 

Conforme as condições aqui estudadas, MOE (2001) citou que em 

indivíduos com rins saudáveis, os níveis séricos normais de fósforo e cálcio se 

mantêm pela interação do hormônio paratireóide (PTH) com o calcitriol [1,25 

(OH)2D3], que é o metabólito ativo da vitamina D3. A função básica do PTH é 

manter a homeostasia do cálcio. Esse hormônio age diretamente nos ossos e nos 

rins e indiretamente no intestino, devido aos efeitos que exerce na síntese do 

calcitriol para aumentar o cálcio sérico. As elevações dos níveis séricos de PTH 

aumentam a taxa de dissolução óssea e com isso mobilizam o cálcio e fósforo 

provenientes dos ossos, enviando-os ao plasma. O PTH também aumenta a 

reabsorção renal do cálcio e diminui a reabsorção tubular do fósforo. Esse 

aumento dos níveis de PTH em resposta à hipocalcemia restaura efetivamente os 

níveis séricos de cálcio e mantém os níveis séricos de fósforo. Os indivíduos 

sadios são protegidos contra uma sobrecarga de cálcio graças à capacidade de 
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diminuir a absorção intestinal e aumentar a excreção renal de cálcio, em resposta 

à ingestão excessiva. Por outro lado, quando a função renal diminui, os rins 

diminuem a capacidade de se proteger da sobrecarga de cálcio, aumentando a 

excreção renal do mesmo.  

Os valores séricos de fósforo foram de 3,96 mg/dL, 3,90 mg/dL e 3,93 

mg/dL, respectivamente, para os tratamentos 1, 2 e 3, sem diferenças 

significativas entre eles (p > 0,05), conforme mostrado na Tabela 6. Apenas na 

comparação ao longo do experimento, no dia 0 (1ª colheita) foi verificada 

diferença significativa (p < 0,05) entre os grupos 2 e 3 (3,56 mg/dL vs 4,53 

mg/dL).  

Esses resultados mostram, similarmente ao exposto para o cálcio, que 

os mecanismos homeostáticos foram eficientes na manutenção desses níveis 

séricos dentro da normalidade, mesmo a dieta 3 tendo na sua composição teores 

um pouco superiores de fósforo, os quais atuaram mais expressivamente sobre a 

excreção urinária. Isso reflete claramente a afirmação de FINCO (1997), que os 

rins desempenham um importante papel na manutenção da concentração 

plasmática de muitos eletrólitos, pois a absorção intestinal é indiscriminada. Em 

carnívoros, grande parte do fósforo, sódio, potássio e cloro é absorvida pelo 

intestino, mesmo que o organismo não esteja necessitando. Os rins monitoram 

seus níveis sangüíneos e excretam esses elementos quando há excesso. 

Como os animais do presente trabalho eram todos sadios, os achados 

aqui mostrados atendem à explicação de MOE (2001), que afirma que a 

quantidade de fósforo excretada pelos rins é determinada pelo equilíbrio entre 

dois processos opostos, a filtração glomerular e a reabsorção. Porém, à medida 

que a função renal e a TFG entram em declínio, a regulação do fósforo é mantida 

por uma queda compensatória na taxa de reabsorção tubular renal do fósforo, 

mediada em parte pelo PTH. Essa adaptação serve para manter normais os 

níveis séricos de fósforo até a TFG cair a valores bem reduzidos, nesse ponto, a 

elevação do nível sérico de PTH não consegue aumentar mais a excreção de 

fósforo, estabelecendo-se então a hiperfosfatemia. 
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 Sódio e potássio 

Os níveis de sódio no soro foram de 140,70 mmol/L, 137,20 mmol/L e 

133,32 mmol/L nos grupos que receberam as dietas 1, 2 e 3, respectivamente, 

sendo que no grupo que consumiu a dieta 3 os valores foram inferiores aos outros 

(p < 0,05), de acordo com a Tabela 6. Houve variações significativas (p < 0,05) 

entre os tratamentos 1 e 3 no 21º dia de experimento (140,43 mmol/L vs. 122,14 

mmol/L), no 42º dia (146,14 mmol/L vs. 130,43 mmol/L) e no 105º dia (143,57 

mmol/L vs. 134,29 mmol/L). 

As médias dos resultados aqui mostrados foram bem inferiores às dos 

trabalhos consultados e também menores do que valores de normalidade. 

Apenas em alguns momentos esses níveis se elevam e atingem o intervalo de 

referência. PEREIRA et al. (1998) encontraram valores variando de 145,10 

mmo/L a 153,36 mmo/L em cães sadios do grupo controle; e no grupo tratado 

com furosemida de 139 mmo/L a 144,80 mmo/L, redução decorrente da menor 

reabsorção tubular desse íon nos túbulos proximal, distal e alça de Henle. Por 

outro lado, o íon sódio teve sua concentração sérica aumentada no decorrer da 

utilização de anfotericina b em cães sadios, ficando entre 149,71 mmol/L e 153,49 

mmol/L, não sendo significativa essa variação (SANTIN, 2003).  

Não se encontrou explicação para os baixos valores de sódio sérico 

obtidos nos cães aqui estudados, contrariando PEREIRA et al. (1998) que citaram 

que a hiponatremia é pouco freqüente na veterinária, sendo mais comum em 

seres humanos. Mecanismo que provavelmente ocorreu com os cães deste 

trabalho foi descrito por GUYTON & HALL (2002), segundo esses autores a 

diminuição de sódio na circulação promove a diminuição na pressão arterial, o 

que estimula a liberação de renina, que por sua vez causará um aumento nas 

concentrações de angiotensina II, que irá agir sobre o hipotálamo para liberação 

de aldosterona, aumentando a reabsorção de água e sódio nos rins e também 

intensificando o apetite pelo sal. RIES & JERGENS (1995) relataram que os 

mecanismos considerados mais importantes na regulação renal das 

concentrações de sódio e água relacionam-se à TFG e à reabsorção de sódio sob 

influência da aldosterona no rim, que pode agir em animais doentes e saudáveis. 

O fator natriurético atrial, também participa da homeostasia do sal e da água, 
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atuando principalmente no aumento da TFG, que pode ser acompanhado por 

uma constrição da arteríola eferente, por uma dilatação arteriolar aferente e por 

um aumento da permeabilidade glomerular, via relaxamento das células 

mesangiais, tendo em vista o aumento na excreção de sódio. 

Os níveis de potássio no soro foram de 4,31 mmol/L, 4,25 mmol/L e 

4,24 mmol/L nos grupos que receberam as dietas 1, 2 e 3, respectivamente, não 

sendo significativas as diferenças (p > 0,05), conforme mostrado na Tabela 6. 

Também não foram significativas as variações observadas entre os tratamentos 

ao longo dos períodos avaliados. 

Os achados deste trabalho estiveram dentro da normalidade, sendo 

pouco inferiores aos relatados por DIEZ et al. (2004), que acompanharam o 

emagrecimento de Beagles, também não observando diferenças decorrentes do 

efeito das dietas nos níveis de potássio nos grupos alimentados com 23,8% (4,5 

mmol/L) e 47,5% (4,6 mmol/L) de PB. 

 

 

5.3.2 Perfil bioquímico urinário 

 

 Proteína e creatinina 

As médias dos valores urinários de proteína foram de 17,72 mg/dL 

(dieta 1), 22,45 mg/dL (dieta 2) e 27,13 mg/dL (dieta 3), sendo o último valor 

superior ao primeiro (p < 0,05), conforme indicado na Tabela 7. Ao longo das 

avaliações experimentais, foram verificadas diferenças significativas entre os 

tratamentos 2 e 3, no 105º dia de experimento (15,16 mg/dL vs. 45,76 mg/dL). 

Embora todos os animais do presente trabalho fossem machos, os 

valores desse metabólito, mesmo nos animais que ingeriram a dieta com maior 

teor protéico, foram inferiores aos encontrados por TOLEDO (2001), cujas médias 

de proteína urinária em cães sadios foram de 25,23 mg/dL e 45,43 mg/dL, em 

fêmeas e em machos, respectivamente. A única exceção nessa comparação 

ocorreu no grupo que ingeriu a dieta com 32% de PB, ao 105º dia de 

experimento, quando foi observada a maior concentração, de 45,76 mg/dL. 
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TABELA 7 - Perfil bioquímico urinário dos cães alimentados com as dietas 
experimentais (12%, 22% e 32% de proteína bruta), com valores 
de média, desvio-padrão e coeficiente de variação, Goiânia, 2006 

Bioquímica urinária 
Dieta 1 (12%) 

Média + Desvio-padrão 
(CV) 

Dieta 2 (22%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV) 

Dieta 3 (32%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV) 
Proteína (mg/dL) 17,72B ± 10,52 (59%) 22,45AB ± 19,55 (87%) 27,13A ± 24,91 (92%) 
Creatinina (mg/dL) 91,45B ± 54,90 (60%) 118,18B ± 82,37 (70%) 151,91A ± 68,18 (45%) 
Cálcio (mg/dL) 11,05B ± 5,68 (51%) 15,15A ± 6,80 (45%) 11,64B ± 6,43 (55%) 
Fósforo (mg/dL) 62,46B ± 41,41 (66%) 76,02B ± 63,99 (84%) 138,49A ± 41,40 (30%) 
Sódio (mmol/L) 45,00B ± 16,04 (36%) 42,17B ± 23,90 (57%) 59,51A ± 24,87 (42%) 
Potássio (mmol/L) 23,86A ± 15,98 (67%) 19,57A ± 14,57 (74%) 21,73A ± 16,73 (77%) 

AB Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma linha, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 

 

Além disso, os resultados obtidos neste trabalho estiveram dentro do 

valor de normalidade previsto na literatura, em praticamente todos os períodos 

avaliados, exceto no 105º dia (tratamento 3) e no 147º dia (tratamentos 2 e 3). 

REGO et al. (2001), por meio de eletroforese de proteínas urinárias de cães 

sadios em gel de poliacrilamida, constataram a existência de proteínas de baixo 

peso molecular em machos, não identificadas em fêmeas. Talvez esse achado 

indique a necessidade do estabelecimento de valores de referência diferentes de 

30 mg/dL entre machos e fêmeas. Além disso, ZARAGOZA et al. (2003) 

encontraram cinco bandas protéicas na eletroforese urinária de cães sadios, de 

sexo e raças variadas, sendo duas de alto peso molecular.  

Diferentemente da condição aqui avaliada, cães doentes apresentam 

intensa proteinúria, conforme os achados de CAMARGO (2002), que observou 

proteinúria em oito de 11 cães (73%) com IRC, variando de traços a três cruzes 

(500 mg/dL). SANTIN (2003), no exame químico da urina de cães sadios 

submetidos ao tratamento com anfotericina b, verificou a presença de proteínas 

desde traços até concentrações de 500 mg/dL, com valores de 100 mg/dL e 500 

mg/dL presentes em um mesmo animal. Essa autora associou esses achados à 

presença de cilindrúria e baixa densidade urinária como significado clínico de 

lesão renal. 

A análise da creatinina na urina mostrou níveis de 91,45 mg/dL, 118,18 

mg/dL e 151,91 mg/dL, respectivamente, para os tratamentos 1, 2 e 3, sendo os 

valores do grupo 3 superiores aos demais (p < 0,05), conforme detalhado na 

Tabela 7. Entretanto, considerando as oito colheitas realizadas, apenas foram 
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observadas diferenças (p < 0,05) entre os grupos 1 e 3 no 126º dia (54,42 mg/dL 

vs. 149,92 mg/dL). 

Os elevados coeficientes de variação dos resultados aqui apresentados 

e as grandes diferenças entre os grupos decorrentes da maior ou menor ingestão 

protéica reafirmam as observações de BRAUN et al. (2003), segundo os quais as 

variações na creatinina urinária são muito amplas entre indivíduos, mesmo na 

urina de 24 h, podendo ter um aumento representativo após as refeições e serem 

influenciadas pela composição da dieta. Cães que ingeriram alimentos à base de 

carne (31,4% de PB) eliminaram mais creatinina do que cães que consumiram 

dieta à base de caseína (10,4% de PB), entretanto, diferenças decorrentes da 

acurácia das técnicas utilizadas ou de mudanças na concentração ou diluição 

urinária poderiam afetar esses valores, de acordo com esses autores.  

Resultados diferentes foram apontados por BODEN et al. (2005), que 

concluíram que altos níveis de proteína não afetaram a função renal de seres 

humanos adultos. Entretanto, avaliaram dez indivíduos obesos com diabetes tipo 

2 que se alimentaram da dieta típica a qual eram acostumados e, logo em 

seguida, de uma dieta com alta proteína, respectivamente, por sete e 14 dias, não 

sendo encontradas diferenças na creatinina sérica e urinária entre essas dietas, 

sendo sugerido pelos autores a não existência de efeitos deletérios de altos 

teores de PB sobre a função renal desses indivíduos. Entretanto, ressalta-se que 

essa avaliação foi realizada num curto período, tendo, portanto conclusões 

limitadas, pois muitos estudos com duração superior a 12 meses, muitas vezes, 

não permitem inferir sobre as conseqüências do consumo de elevados níveis 

protéicos. 

 

 Cálcio e fósforo 

O cálcio urinário apresentou valores médios para os animais dos 

tratamentos 1, 2 e 3, respectivamente, de 11,05 mg/dL, 15,15 mg/dL e 11,64 

mg/dL, sendo o valor encontrado no grupo 2 superior aos demais (p < 0,05), 

conforme mostrado na Tabela 7. No decorrer das oito avaliações não se observou 

variação entre os grupos. 

Essa variável apresentou comportamento similar ao observado na 

bioquímica sérica, à exceção do tratamento 2, cujas concentrações urinárias de 
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cálcio foram bastante superiores aos demais, com menores valores nos cães que 

ingeriram as dietas com 12% e 32% de PB. 

Os valores de fósforo na urina foram de 62,46 mg/dL, 76,02 mg/dL e 

138,49 mg/dL, respectivamente, para os animais que ingeriram as dietas 1, 2 e 3, 

sendo que a dieta 3 proporcionou valores mais elevados (p < 0,05), conforme 

mostrado na Tabela 7. Considerando as colheitas, foram verificadas diferenças 

entre os grupos 1 e 3 no dia 0 (81,14 mg/dL vs. 192,57 mg/dL), 42º dia (36 mg/dL 

vs. 138 mg/dL), 63º dia (61,33 mg/dL vs. 139,86), 84º dia (55,50 mg/dL vs. 138,57 

mg/dL), 105º dia (52,43 mg/dL vs. 109,57 mg/dL) e 126º dia de experimento 

(39,71 mg/dL vs. 143,29 mg/dL) e entre os grupos 2 e 3 na 42º dia (50,63 mg/dL 

vs. 138 mg/dL), 63º dia (55 mg/dL vs. 139,86 mg/dL) e 126º dia (41 mg/dL vs. 

143,29 mg/dL). 

Considerando os valores urinários médios, observa-se que o 

tratamento 3 obteve mais que o dobro da quantidade do tratamento 1, entretanto, 

como os níveis sangüíneos foram bastante similares entre os grupos, infere-se 

que este foi um mecanismo compensatório para manter os níveis séricos dentro 

do normal. Dietas com baixos teores de proteína tendem a ter menor nível de 

fósforo, além disso, reduzem a quantidade de solutos que deve ser excretada e o 

volume de urina (SENIOR, 1994). No trabalho aqui abordado, o maior teor de 

proteína na dieta 3 foi acompanhado por valores nutricionais de fósforo mais 

elevados em relação às demais, devendo ser o fator preponderante para os níveis 

mais elevados de fósforo urinário.  

 

 

 Sódio e potássio 

A concentração urinária de sódio foi de 45,00 mmol/L, 42,17 mmol/L e 

59,51 mmol/L, respectivamente, para os tratamentos 1, 2 e 3, sendo o valor 

encontrado no grupo 3 significativamente superior aos outros (p < 0,05), conforme 

detalhado na Tabela 7. Entre os grupos 1 e 3 foram constatadas diferenças no 

42º dia (27,14 mmol/L vs. 70,57 mmol/L). 

As concentrações de sódio na urina dos cães do grupo 3 foram 

maiores que as dos demais tratamentos, por outro lado, seus níveis séricos foram 

os mais baixos. Nos demais grupos a situação foi inversa, níveis mais baixos na 
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urina e mais elevados no soro. Isso demonstra que os ajustes foram diferenciados 

conforme o alimento ingerido, mantendo uma proporção contrária entre os níveis 

séricos e urinários. 

Os valores de potássio na urina foram de 23,86 mmol/L, 19,57 mmol/L 

e 21,73 mmol/L, respectivamente, para os tratamentos 1, 2 e 3, sem diferenças 

significativas (p > 0,05), de acordo com a Tabela 7. Variações entre os 

tratamentos 1 e 3 foram observadas no dia 0 (28,18 mmol/L vs. 17,67 mmol/L) e 

aos 105 dias de experimento (22,11 mmol/L vs. 9,54 mmol/L). 

Observa-se que a concentração urinária da maioria das variáveis 

analisadas nos animais que ingeriram a dieta com 32% de PB foi superior aos 

demais grupos (creatinina, fósforo e sódio). A proteína urinária neste grupo foi 

numericamente maior do que no tratamento 2 e significativamente superior ao 1. 

O valor de cálcio foi significativamente superior no grupo 2, enquanto que o 

potássio não teve diferenças entre os três grupos. Associando-se esses 

resultados com os da bioquímica sérica observa-se que a manutenção do 

equilíbrio desses metabólitos séricos foi obtida a partir de uma maior excreção 

destes por parte do grupo que consumiu a dieta com 32% de PB e em menor 

intensidade pelo de 22% de PB. 

Os valores dos coeficientes de variação dentro dos grupos foram mais 

elevados no estudo da bioquímica urinária do que na bioquímica sérica, 

denotando uma maior variabilidade entre os indivíduos, característica inerente às 

dosagens de metabólitos urinários, como já discutido. 

 

 

5.3.3 Excreção fracional (EF) 

 

Neste trabalho optou-se pela realização da excreção fracional (EF) por 

ser uma avaliação da função tubular que permite avaliar o grau de absorção ou 

reabsorção dos túbulos, dependendo da integridade anatômica e funcional do 

epitélio tubular e também do interstício (PEREIRA et al., 1998; POLZIN & 

OSBORNE, 1995). Pode ser definida como a relação entre o eletrólito em 

questão, por exemplo, sódio e potássio e a eliminação de creatinina. Esta relação 

é multiplicada por 100 e expressa em porcentagem, com a vantagem de não 
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haver necessidade de coleta de urina dentro de determinado período de tempo 

(DIBARTOLA, 1997). 

 

 Excreção fracional de cálcio e fósforo 

A EF do cálcio entre os grupos avaliados foi de 1,77% (dieta 1), 1,73% 

(dieta 2) e 0,91% (dieta 3), sendo no tratamento 3 inferior aos demais (p < 0,05), 

o que indica que, proporcionalmente, a saída de cálcio dos rins dos animais que 

ingeriram a dieta com 32% de PB foi menor em relação aos animais dos outros 

grupos, conforme mostrado na Tabela 8. Aos 126 dias de experimento houve 

diferença entre os grupos 1 e 3 (3,02% vs. 1,15%); entre os grupos 2 e 3 aos 42 

dias (1,55% vs. 0,69%), aos 105 dias (2,44% vs. 0,96%) e aos 126 dias (2,56% 

vs. 1,15%).  

 

TABELA 8 - Valores de excreção fracional dos cães alimentados com as dietas 
experimentais (12%, 22% e 32% de proteína bruta), com valores de 
média, desvio-padrão e coeficiente de variação, Goiânia, 2006 

Excreção fracional (%) Dieta 1 (12%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV) 

Dieta 2 (22%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV)  

Dieta 3 (32%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV) 
Excreção fracional de cálcio 1,77 A ± 1,20 (68%) 1,73A + 0,90 (52%) 0,91B ± 0,62 (68%) 
Excreção fracional de fósforo 21,79AB ± 10,59 (49%) 20,26B + 11,49 (57%) 26,17A ± 8,62 (33%) 
Excreção fracional de sódio 0,50A ±  0,36 (72%) 0,38A + 0,27 (70%) 0,36A + 0,21 (59%) 
Excreção fracional de potássio 7,62A ± 4,79 (63%) 5,06AB + 3,18 (63%) 4,19B ± 3,80 (91%) 

AB Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma linha, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 

 

A EF foi significativamente menor (p < 0,05) para o cálcio e o potássio 

nos animais do grupo que ingeriu a dieta com 32% de PB. Apesar de o sódio não 

ter mostrado diferença significativa (p > 0,05), seu valor foi numericamente inferior 

no grupo 3. Esses achados são justificados por FINCO (1997), ao afirmar que se 

há uma diminuição na TFG, o reflexo será o aumento na EF, por outro lado, 

poderia se inferir que o aumento na TFG, decorrente dos níveis elevados de 

proteína, causaria uma diminuição nessa excreção, pois uma maior porcentagem 

de material filtrado deveria ser reabsorvida para a manutenção da homeostasia. 

Fatores capazes de modificar a excreção de cálcio incluem o PTH, os metabólitos 

da vitamina D, variações no volume do fluido extracelular, o balanço ácido-básico, 

a diminuição de fósforo, a hipercalcemia e a diurese. 
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Nos resultados aqui mostrados pode-se observar que os valores de 

creatinina sérica foram maiores no grupo 1, enquanto seus valores urinários 

foram menores, podendo-se inferir que houve uma menor TFG, ao contrário do 

grupo 3, que apresentou menor valor para creatinina sérica e maior valor para 

creatinina urinária, supondo-se um aumento na TFG (Figura 11). KAMPA et al. 

(2003) estudaram a TFG em cães sadios, constatando que a variabilidade diária 

na TFG foi proporcionada pelos ajustes renais sobre a homeostasia fisiológica 

devido às flutuações no consumo alimentar e de água, conforme a capacidade 

individual do animal.  

Entretanto, na correlação entre a creatinina sérica e urinária, pelo teste 

de Spearman, o R calculado foi de -0,2515, sendo portanto, inversamente 

proporcionais, ou seja, o aumento nos valores de creatinina urinária são seguidos 

por menores valores de creatinina sérica, embora o coeficiente de determinação 

tenha mostrado uma baixa correlação entre eles. 

O fósforo apresentou EF média entre os grupos avaliados de 21,79%, 

20,26% e 26,17%, respectivamente para os animais que receberam as dietas 1, 2 

e 3, sendo o tratamento 3 superior ao 2 (p < 0,05), de acordo com a Tabela 8, ou 

seja, os elevados valores de fósforo urinário nos animais que ingeriram a dieta 

com 32% de PB acarretaram uma maior excreção neste grupo. Houve diferença 

entre os tratamentos 1 e 3 no dia 0 (14,85% vs. 27,80%) e entre os tratamentos 2 

e 3 no 42º dia de experimento (9,45% vs. 23,63%). 

As concentrações séricas de fósforo mantiveram-se dentro dos valores 

de referência, mostrando que houve um eficiente mecanismo de regulação, em 

parte reflexo da maior ou menor EF nos grupos avaliados. FINCO (1997) afirmou 

que o fósforo é reabsorvido principalmente nos túbulos proximais, sendo o PTH 

relevante no mecanismo de regulação dos seus níveis, diminuindo sua 

reabsorção tubular em caso de elevação plasmática, causando um aumento na 

EF desse eletrólito.  
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FIGURA 11 - Comportamento da creatinina sérica e 
urinária, conforme os níveis 
crescentes de PB na dieta (dieta 1, 
dieta 2 e dieta 3), ao longo do período 
de avaliação. 
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Provavelmente, a pequena diferença na composição de fósforo na 

dieta 3 foi suficiente para elevar a EF dos animais desse grupo, de maneira a 

manter os níveis séricos normais. De acordo com MOE (2001), os alimentos com 

alto teor de proteínas têm também alto teor de fósforo, portanto o aumento na 

ingestão de proteína muitas vezes pode significar uma ingestão alimentar mais 

rica em fósforo. 

 

 Excreção fracional de sódio e potássio 

A EF do sódio nos grupos avaliados foi de 0,50% (dieta 1), 0,38% 

(dieta 2) e 0,36% (dieta 3), não existindo diferenças significativas (p > 0,05), 

conforme indicado na Tabela 8. Não foram observadas diferenças entre os 

tratamentos ao longo dos oito períodos de avaliações. 

Considerando a EF de sódio nos animais aqui estudados e 

comparando esses valores com os da literatura, observam-se percentuais 

bastante próximos, mostrando que não houve diminuição na capacidade de 

conservação de água e sódio em nenhuma das situações. TOLEDO (2001) 

estudando o perfil eletroforético de proteínas séricas e urinárias de cães sadios e 

portadores de IRC, constatou valores inferiores a 1% nos animais normais (0,40% 

a 0,56%) e superiores a 7% nos animais doentes (7,24% a 7,79%). SANTIN 

(2003) acompanhando a função renal de cães sadios submetidos ao tratamento 

com anfotericina b em doses terapêuticas, também verificou a manutenção da EF 

do sódio em valores abaixo de 1%, ao longo dos 11 dias de avaliação, variando 

de 0,34% a 0,88%. 

Entre os grupos avaliados o potássio apresentou valores de EF de 

7,62%, 5,06% e 4,19%, respectivamente, para os animais que ingeriram as dietas 

1, 2 e 3, sendo o valor encontrado na tratamento 1 superior ao do 3 (p < 0,05), 

conforme demonstrado na Tabela 8. Entre os tratamentos 1 e 3 constataram-se 

diferenças significativas no 84º dia de experimento (8,92% vs. 2,41%), 105º dia 

(8,29% vs. 2,07%) e 126º dia (12,56% vs. 5,27%); entre os tratamentos 1 e 2 no 

147º dia (16,44% vs. 9,12%). 

Apesar das diferenças descritas, os valores apresentaram-se dentro da 

normalidade, não sendo observadas as mesmas variações que as encontradas 
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no estudo de PEREIRA et al. (1998), que verificaram o aumento na EF de 

potássio durante a utilização de furosemida em cães, devido ao efeito da 

caliurese, ao contrário dos animais controle, que apresentaram EF entre 10% e 

25%. SANTIN (2003) constatou o aumento dessa variável durante a 

administração de anfotericina b em cães sadios, com variações de 13,61% a 

34,26%. O mecanismo pelo qual ocorre este aumento na perda de íons potássio 

nessas condições é atribuído à alteração na permeabilidade das membranas das 

células renais dos túbulos distais, causada pela formação de canais ionóforos, 

possibilitando a saída passiva do potássio, por meio de gradiente eletroquímico 

favorável (SAWAYA et al., 1995; TAVARES, 2002), o que não poderia ser 

aplicado ao presente estudo, já que não houve estímulo para tal mecanismo. 

 

5.3.4 Densidade urinária, relação proteína urinária/creatinina urinária e 

hematócrito 

 

A densidade urinária média entre os tratamentos foi de 1,015, 1,023 e 

1,044, respectivamente, para os tratamentos 1, 2 e 3, existindo diferenças 

significativas (p < 0,05) entre os três, conforme mostrado na Tabela 9. Houve 

diferenças entre os grupos 1 e 3 em todos o momentos avaliados (1,025 vs. 

1,049; 1,009 vs. 1,049; 1,013 vs. 1,051; 1,015 vs. 1,043; 1,014 vs. 1,044; 1,013 

vs. 1,034; 1,014 vs. 1,048; 1,015 vs. 1,035); e entre os grupos 2 e 3 no 42º dia 

(1,024 vs. 1,051), 63º dia (1,017 vs. 1,043), 84º dia (1,018 vs.1,044), 105º dia 

(1,016 vs. 1,034) e 126º dia (1,020 vs. 1,048). 

 
 

TABELA 9 - Densidade urinária, relação proteína/creatinina urinária e hematócrito 
dos cães alimentados com as dietas experimentais (12%, 22% e 
32% de proteína bruta), com os valores de média, desvio-padrão e 
coeficiente de variação, Goiânia, 2006 

Variáveis 
Dieta 1 (12%) 

Média + Desvio-padrão 
(CV) 

Dieta 2 (22%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV) 

Dieta 3 (32%) 
Média + Desvio-padrão 

(CV) 
Densidade urinária 1,015C ± 0,007 (0,73%) 1,023B ± 0,013 (1,31%) 1,044A ± 0,012 (1,17%)
Proteína/creatinina urinária 0,25A ± 0,20 (82%) 0,26A ± 0,32 (120%) 0,25A ± 0,37 (145%) 
Hematócrito (%) 40,19B ± 5,57 (14%) 40,99B ± 3,15 (8%) 44,02A ± 4,61 (10%) 

AB Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma linha, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 
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Os animais do presente trabalho estiveram em situação satisfatória de 

consumo de água, uma vez que o seu fornecimento era feito à vontade, portanto, 

os resultados de densidade, associados com os dados anteriormente discutidos 

revelam que a dieta com maior teor protéico, de 32%, induziu uma maior 

concentração urinária, provavelmente para a adequada eliminação da maior 

quantidade de produtos nitrogenados do organismo, como a creatinina urinária, 

além do maior teor de proteína e eletrólitos urinários, como fósforo, sódio e 

potássio. Segundo MARTIN et al. (2005), o aumento na ingestão de proteína 

reflete um aumento no consumo de água para a excreção dos produtos 

nitrogenados, para que 1 grama de uréia seja eliminada exige-se água adicional 

em torno de 40 a 60 mL. Esse aumento nas exigências de fluidos são situações 

específicas e não necessariamente preocupantes em indivíduos cuja ingestão 

calórica e de água sejam adequadas, a menos que estejam em situações de 

restrição ou de desidratação. 

Além disso, todos os animais do estudo em questão foram mantidos 

sob as mesmas condições no dia que antecedeu às colheitas, ou seja, presos nas 

baias e com oferta de água à vontade, reforçando mais uma vez que as variações 

entre os tratamentos foram decorrentes da maior excreção de solutos pelos 

grupos que ingeriram os teores mais elevados de proteína. FINCO (1997) 

afirmaram que a densidade é usada para estimar o número de partículas por 

unidade de solvente. A quantidade de água na urina é determinada pelo 

movimento passivo da água dos túbulos até o interstício segundo o gradiente de 

concentração. A interpretação da densidade urinária como normal ou não 

depende do conhecimento do balanço hídrico durante o período que a urina foi 

produzida.  

Os resultados obtidos no presente trabalho descartam a possibilidade 

das diferenças de densidade serem devidas à perda da hipertonicidade medular 

renal referente ao cloreto de sódio, pois os valores de EF de sódio foram 

inferiores a 1%, o que segundo GRAUER (1997) indica a presença da capacidade 

de conservação deste íon através dos túbulos renais. Além disso, as mesmas 

variações de densidade foram mantidas ao longo de todo período estudado. 

FORD (1992) e GUYTON & HALL (2002) afirmaram que a capacidade renal de 
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concentração da urina está diretamente ligada à presença ou ausência do ADH e 

à presença de uma hipertonicidade medular.  

O R calculado a partir do teste de correlação de Spearman entre 

densidade e proteína urinária foi de 0,3812, sendo portanto, diretamente 

proporcionais, ou seja, quanto maiores os valores de proteína urinária maiores 

serão os valores de densidade urinária, embora o coeficiente de determinação 

tenha demonstrado uma baixa correlação. Por outro lado, na correlação entre 

densidade e creatinina urinária o R foi de 0,7902, sendo diretamente 

proporcionais, com uma correlação elevada. 

A relação proteína urinária/creatinina urinária apresentou variações 

entre os tratamentos de 0,25, 0,26 e 0,25, para os tratamentos 1, 2 e 3, 

respectivamente, sem diferenças significativas (p > 0,05) entre eles, conforme 

mostrado na Tabela 9. Não se verificaram diferenças entre os tratamentos nas 

oito avaliações realizadas. 

Em nenhum dos momentos deste trabalho os valores médios foram 

superiores a 0,5, descartando qualquer possibilidade de lesão tubular renal, da 

mesma forma que REGO et al. (2001), estudando cães hígidos, encontraram 

valores de 0,111 e 0,056 na relação de proteína/creatinina urinária, 

respectivamente para machos e fêmeas, sendo significativa essa diferença. 

TOLEDO (2001) encontrou valores entre 0,22 e 0,13, respectivamente, para 

machos e fêmeas, sendo os valores encontrados nos machos bastante próximos 

aos achados do estudo em questão. Valores superiores aos aqui observados 

foram descritos por ZARAGOZA et al. (2003), que encontraram valores médios de 

0,5 no cálculo desse índice em cães sadios de raças e sexo variados estando, 

portanto, no limite da normalidade. 

Esse índice é de grande utilidade para este estudo, pois apresenta 

grande relação com a proteína obtida da urina de 24 h de cães com função renal 

normal ou com disfunção glomerular. Quando a função renal é estável a filtração 

glomerular e os mecanismos de concentração tubular afetam a proteína e a 

creatinina similarmente, assim, ao aplicar-se o índice, o efeito do volume de urina 

sobre a concentração de proteína em uma única amostra é anulado (LULICH & 

OSBORNE, 1990; FINCO, 1995b). 
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Dessa maneira, como a proporção entre proteína e creatinina urinária 

entre os tratamentos foi similar, pode-se afirmar que as diferenças de densidade 

foram decorrentes da maior excreção de solutos à medida que os níveis protéicos 

se elevaram. Embora o consumo de água não tenha sido quantificado, 

provavelmente sua ingestão foi maior à medida que os níveis protéicos na dieta 

se elevaram, tendo em vista o maior gasto na retirada de produtos nitrogenados e 

eletrólitos. 

Os valores médios de hematócrito foram de 40,19%, 40,99% e 44,02%, 

respectivamente, para os tratamentos 1, 2 e 3, sendo o tratamento 3 

significativamente superior aos demais (p < 0,05), conforme mostrado na Tabela 

9. Nos períodos analisados, foram identificadas variações entre os grupos 1 e 3 

aos 105 (37,26% vs. 46,07%), 126 (38,47% vs. 45,70%) e 147 dias de 

experimento (38,20% vs. 45,06%).  

Portanto, nas concentrações gerais e nos oito momentos de avaliação, 

os valores de hematócrito foram mantidos dentro da normalidade em todos os 

grupos, embora tenha havido algumas variações. Ao contrário, VALADARES 

(2003) não encontrou diferenças no hematócrito de cães em tratamentos 

nutricionais durante nove dias, sendo de 34,87%, no grupo submetido à 

fluidoterapia endovenosa, e 39,6%, no grupo que ingeriu uma dieta comercial, 

entretanto, o primeiro foi numericamente abaixo da normalidade.  

Comparando-se os valores das médias entre as colheitas do grupo 3, 

independentemente dos outros grupos, observa-se que foi notável o aumento 

numérico dessa variável a partir do 84ª dia. Por outro lado, a redução numérica 

no hematócrito, a partir do 84º dia, ocorrida no grupo que ingeriu a dieta com 12% 

de PB, pode ser reflexo dos fatores nutricionais já discutidos. Segundo AGAR 

(2001), a redução de reservas protéicas e energéticas no organismo pode resultar 

em vários efeitos adversos, incluindo a redução da resposta imune, atraso na 

cicatrização de feridas e fraturas, fadiga muscular, além de anemia. E na 

persistência desse estado catabólico pode haver a falência de órgãos ou mesmo 

a morte do animal.  

Portanto, a menor média no valor do hematócrito do grupo 1, pode ser 

explicada pelo menor teor protéico fornecido. Segundo LIPPERT (1992), as 

hemácias e os leucócitos são células que apresentam metabolismo elevado e, 
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portanto, necessitam de energia prontamente utilizável para a manutenção da sua 

atividade normal. 

Diferentemente da abordagem aqui tratada, POLZIN et al. (1983) 

verificaram que o consumo excessivo ou restrição de proteína na dieta estiveram 

relacionados com efeitos prejudiciais em animais doentes. Esses autores 

constataram a redução no peso e na circunferência dos membros, 

hipoalbuminemia, hipoproteinemia, hipercolesterolemia e anemia normocítica 

normocrômica em cães com IRC induzida, para os quais foi fornecida uma dieta 

contendo 8,2% de PB. Redução de peso e na circunferência dos membros e 

anemia normocítica normocrômica foram observadas no grupo alimentado com 

dieta com 44,4% de PB. Por outro lado, efeitos benéficos no estado nutricional 

foram verificados sob a restrição de 17,2% de PB.  

Por fim, a avaliação conjunta dos resultados deste trabalho frente aos 

dados da literatura consultada evidencia que as influências dietéticas sobre 

metabólitos sangüíneos não têm sido muito representativas, entretanto, o número 

de animais por grupo é pequeno, inclusive, em muitos casos, menores do que o 

número utilizado neste trabalho, fato que, somado às amplas variações 

individuais, proporcionam resultados sem diferenças significativas e pouco 

expressivos. Por outro lado, são escassas as pesquisas que englobam avaliações 

sangüíneas e urinárias simultaneamente, como foi realizado aqui neste estudo. 

Conforme já discutido, WAKSHLAG et al. (2003) sugerem que a perda 

de massa magra em cães adultos sadios pode estar associada com consumo de 

baixos níveis protéicos, principalmente quando a fonte protéica é o glúten de 

milho, acarretando desequilíbrios ou deficiências subclínicas de aminoácidos 

essenciais específicos. Em prolongados períodos de consumo de baixos teores 

de proteína e/ou desequilíbrios de aminoácidos, o corpo pode induzir mecanismos 

de regulação para compensar a perda estrutural da proteína do músculo 

esquelético. Além disso, dietas com baixos teores protéicos com moderado 

aumento de carboidratos, independente da fonte protéica pode induzir mudanças 

na composição levando ao aumento da massa gorda. 

Diferentemente de SWANSON et al. (2004), entende-se por meio do 

trabalho aqui discutido que a dieta teve um menor efeito sobre os metabólitos 

séricos, sendo mais representativo sobre as dosagens urinárias. Esses autores 
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mencionaram que a idade é um fator mais importante que a dieta para afetar 

essas substâncias, sendo relativamente estáveis em cães idosos. Abordaram 

ainda que as concentrações séricas de metabólitos não são marcadamente 

influenciadas pela composição das dietas desde que todas as exigências 

nutricionais sejam mantidas e que filhotes têm a capacidade de regular essas 

concentrações, semelhantemente aos adultos jovens. 

 

 



 71

6 CONCLUSÕES 
 

Diante dos resultados apresentados é possível concluir que: 

 

 Cães adultos sadios, sob restrição alimentar, são capazes de manter o peso e 

a condição corporal adequada, ao ingerir alimentos com níveis protéicos 

diferenciados, desde que balanceados e fornecidos de maneira que as 

quantidades necessárias às exigências de manutenção sejam plenamente 

consumidas. 

  

 Diferentes teores de proteína bruta na alimentação de cães adultos não 

interferem nos valores séricos de proteína total, globulina, fósforo e potássio. 

 

 Níveis crescentes de proteína bruta na dieta de cães adultos sadios acarretam 

graduais aumentos séricos de albumina, uréia e hematócrito. 

 

 Concentrações diferentes de proteína bruta na alimentação de cães adultos 

não causam aumentos de potássio urinário, na EF de sódio e na relação 

proteína/creatinina urinária. 

 

 Níveis crescentes de proteína bruta na dieta de cães adultos sadios ocasionam 

aumentos gradativos de proteína, creatinina, cálcio, fósforo e sódio na urina. 

 

 Aumentos graduais de proteína bruta na dieta de cães adultos sadios 

acarretam elevações na EF de fósforo e na densidade urinária. 

 

 Os mecanismos fisiológicos renais são ajustados conforme o nível protéico 

oferecido a cães adultos sadios, com variações metabólicas evidentes, tendo 

em vista a manutenção da homeostasia. 

 



 72

REFERÊNCIAS 
 
1. AAFCO, ASSOCIATION OF AMERICAN FEED CONTROL OFFICIALS. Official 
Publication. Atlanta: Association of American Feed Control Officials, 2000. 444 p. 
 
2. ABRAMS, J. T. Nutrition of the dog. Ohio: CRC Press, 1976. 115 p. 
 
3. AGAR, S. Small animal nutrition. Edinburgh: Butterworth-Heinemann, 2001. 
187 p. 
 
4. AIELLO, S. E.; MAYS, A. (Ed.) Manual Merck de Veterinária. 8. ed. São 
Paulo: Roca, 2001. p. 1346-1364. 
 
5. ANDRIGUETTO, J. M.; PERLY, L.; MINARDI, I.; GEMAEL, A.; FLEMMING, J. 
S.; SOUZA, G. A.; FILHO, A. B. Cães. In: ANDRIGUETTO, J. M. Nutrição 
animal. 5. ed. São Paulo: Nobel, 1983, p. 353-363. 
 
6. ANFAL, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE ALIMENTOS. 
Mercado. Disponível em: http://www.anfal.org.br Acesso em: 18 mar. 2006. 
 
7. BACILA, M. Bioquímica veterinária. 2.ed. São Paulo: Robe Editorial, 2003. 
583 p. 
 
8. BETO, J. A., BANSAL, V. K. Medical nutrition therapy in chronic kidney failure: 
integrating clinical practice guidelines. Journal of the American Dietetic 
Association, Chicago, v. 104, n. 3, p. 404-409, 2004. 
 
9. BODEN, G.; SARGRAD, K.; HOMKO, C.; MOZZOLI, M.; STEIN, T. P. Effect of 
a Low-carbohydrate diet on appetite, blood glucose levels, and insulin resistance 
in obese patients with type 2 diabetes. Annals of Internal Medicine, Philadelphia, 
v. 142, n. 6, p. 403-411, 2005. 
 
10. BORGES, F. M., NUNES, I. J. Nutrição e manejo alimentar de cães na saúde 
e na doença. Cadernos Técnicos da Escola de Veterinária (UFMG), Belo 
Horizonte, n. 23, 1998.103 p. 
 
11. BORGES, F. M. O. Dietas Específicas Para Pacientes Especiais. In: 
SIMPÓSIO NUTRIÇÃO DE PETS DA ALLTECH/ ESCOLA DE VETERINÁRIA 
UFMG, 2003, Belo Horizonte. Anais..., Belo Horizonte: ANCLIVEPA, 2003. 27 p.  
 
12. BOSCH, J. P.; SACCAGGI, A.; LAUER, A.; RONCO, C.; BELLEDONNE, M.; 
GLABMAN, S. Renal functional reserve in humans: effect of protein intake on 
glomerular filtration rate. The American Journal of Medicine, New York, v. 75, n. 
6, p. 943-950, 1983. 
 
13. BOSCH, J. P.; LAUER, A.; GLABMAN, S. Short-term protein loading in 
assessment of patients with renal disease. The American Journal of Medicine, 
New York, v. 77, n. 5, p. 873-879, 1984. 
 



 73

14. BOSCH, J. P.; LEW, S.; GLABMAN, S.; LAUER, A. Renal hemodynamic 
changes in humans: response to protein loading in normal and diseased kidneys. 
The American Journal of Medicine, New York, v. 81, n. 5, p. 809-815, 1986. 
 
15. BOVEÉ, K. C. Influence of dietary protein on renal function in dogs. Journal 
of Nutrition, Philadelphia, v. 121, n. 11, p. 128-139, 1991. 
 
16. BOZZETTI, F. Nutritional issues in the care of the elderly patient. Critical 
Reviews in Oncology/Hematology, Boca Raton, v. 48, n. 2, p. 113-121, 2003. 
 
17. BRAUN, J. P.; LEFEBVRE, H. P.; WATSON, A. D. J. Creatinine in the dogs: a 
review. Veterinary Clinical Pathology, Santa Barbara. v. 32, n. 4, p. 162-179. 
2003. 
 
18. BRENNER, B. M.; MEYER, T. W.; HOSTETTER, T. H. Dietary protein and the 
progressive nature of kidney disease: the role of hemodynamically mediated 
glomerular injury in the pathogenesis of progressive glomerular sclerosis in aging, 
renal ablation, and intrinsic renal disease. New England Journal of Medicine, 
Waltham, v. 307, n. 11, p. 652-659, 1982. 
 
19. BRENNER, B. M. Remission of renal disease: recounting the challenge, 
acquiring the goal. Journal of Clinical Investigation, New York, v. 110, p. 1753-
1758, 2002.  
 
20. BRICKER, N. S.; MORRIN, P. A.; KIME JR, S. W. The pathologic physiology 
benefits of MMF reflect prevention of interstitial in- of chronic Bright’s disease. An 
exposition of the “intact nephron hypothesis.” American Journal of Medicine, 
New York, v. 28, p. 77-97, 1960. 
 
21. BROWN, S. A.; FINCO, D. R.; CROWELL, W. A.; NAVAR, G. Dietary protein 
intake and the glomerular adaptations to partial nephrectomy in dogs. Journal of 
Nutrition, Philadelphia, v. 121, n. 11, p. 125-127, 1991. 
 
22. BROWN, S. A.; FINCO, D. R.; BARTGES, J. W.; BROWN, C. A.; BARSANTI, 
J. A. Interventional nutrition for renal disease. Clinical Techniques in Small 
Animal Practice, Philadelphia, v. 13, n. 4, p. 217-223, 1998. 
 
23. BURTON, C. J.; HARPER, S. J.; BAILEY, E.; FEEHALLY, J.; HARRIS, K. P. 
G.; WALLS, J. Turnover of human tubular cells exposed to proteins in vivo and in 
vitro. Kidney International, New York, v. 59, p. 507-514, 2001. 
 
24. CAMARGO, M. H. B. Alterações morfológicas e funcionais dos rins de 
cães com insuficiência renal crônica. 2002. 34 f. Dissertação (Mestrado em 
Medicina Veterinária) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 
Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal.  
 
25. CARCIOFI, A. C. Pontos Importantes na Escolha de Alimentos 
Industrializados Para Cães e Gatos. In: SIMPÓSIO NUTRIÇÃO DE PETS DA 



 74

ALLTECH/ ESCOLA DE VETERINÁRIA UFMG, 2003, Belo Horizonte. Anais..., 
Belo Horizonte: ANCLIVEPA, 2003. 9 p.  
 
26. CASE, L. P., CAREY, D. P., HIRAKAWA, D. A. Nutrição canina e felina: 
manual para profissionais. Madrid: Harcourt Brace, 1998. 424 p. 
 
27. CHEW, D. J.; DIBARTOLA, S. P. Diagnóstico e fisiopatologia da moléstia 
renal. In: ETTINGER, S. J. (Ed.). Tratado de medicina interna veterinária: 
moléstias do cão e do gato. 3. ed. São Paulo: Manole, v. 4, 1992. p. 1975-2046. 
 
28. COELHO, B. M. P.; IKESAKI, J. Y. H.; SIMÕES, D. M. N.; KANAYAMA, L. M.; 
GUERRA, J. L.; KOGIKA, M. M. Insuficiência renal crônica em cães jovens: 
estudo clínico de 25 casos. Clínica Veterinária, São Paulo, n. 33, p. 52-56, 2001.  
 
29. COLES, E. H. Função renal. In: COLES, E. H. Patologia clínica veterinária. 
3. ed. São Paulo: Manole, 1984. p. 220-258. 
 
30. D’AMICO, G.; BAZZI, C. Pathophysiology of proteinuria. Kidney 
International, New York, v. 63, p. 809-825, 2003. 
 
31. DAVENPORT, D. J.; MOSTARDI, R. A.; RICHARDSON, D. C.; GROSS, K. L.; 
GREENE, K. A.; BLAIR, K. Protein-deficient diet alters serum alkaline 
phosphatase, bile acids, proteins and urea nitrogen in dogs. Journal of Nutrition, 
Philadelphia, v. 124, n. 12, p. 2677-2679, 1994.  
 
32. DIBARTOLA, S. P. Abordagem clínica e avaliação laboratorial da afecção 
renal. In: ETTINGER, S. J., FELDMAN, E. C. (Ed.). Tratado de medicina interna 
veterinária. São Paulo: Manole, 1997. p. 2355-2373.  
 
33. DIEZ, M.; MICHAUX, C.; JEUSETTE, I.; BALDWIN, P., ISTASSE, L.; 
BIOURGE, V. Evolution of blood parameters during weight loss in experimental 
obese Beagle dogs. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 
Berlin. v. 88, p. 166-171, 2004. 
 
34. FINCO, D. R.; BROWN, S. A. Newer concepts and controversies on dietary 
managment of renal failure. In: KIRK, R. W. (Ed.). Current Veterinary Therapy X 
(Small Animal Practice). Philadelphia: W.B. Saunders, 1989. p. 1198-1201. 
 
35. FINCO, D. R.; BROWN, S. A.; CROWELL, W. A.; GROVES, C. A.; DUNCAN, 
J. R.; BARSANTI, J. A. Effects of phosphorus/calcium-restricted and 
phosphorus/calcium-replete 32% protein diets in dogs with chronic renal failure. 
American Journal of Veterinary Research, Chicago, v. 53, n. 1, p. 157-163, 
1992. 
 
36. FINCO, D. R. Urinary protein loss. In: OSBORNE, C. A.; FINCO, D. R. (Ed.) 
Canine and feline nephrology and urology. Philadelphia: Williams & Wilkins, 
1995a. p. 211-215. 
 



 75

37. FINCO, D. R. Evaluation of renal functions. In: OSBORNE, C. A.; FINCO, D. 
R. (Ed.) Canine and feline nephrology and urology. Philadelphia: Williams & 
Wilkins, 1995b. p. 216-229. 
 
38. FINCO, D. R. Kidney function. In: KANEKO, J. J. (Ed.). Clinical biochemistry 
of domestic animals. 4. ed. San Diego: Academic Press, 1997. p. 441-484. 
 
39. FINCO, D. R.; COOPER, T. L. Soy protein increases glomerular filtration rate 
in dogs with normal or reduced renal function. Journal of Nutrition, Philadelphia, 
v. 130, n. 4, p. 745-748, 2000. 
 
40. FLEMING, S. A.; HUNT, E. L.; RIVIERE, J. E.; ANDERSON, K. L. Renal 
“clearance” and fractional excretion of electrolytes over four 6-hour periods in 
cattle. American Journal of Veterinary Research, Chicago, v. 52, n. 1, p. 5-8, 
1991. 
 
41. FORD, R. B. In: Signos clínicos y diagnóstico en pequeños animales. 
Buenos Aires; Med. Panamericana, 1992. 
 
42. FUKUDA, S.; KAWASHIMA, N.; LIDA, H., AOKI, J.; TOKITA, K. Age 
dependency of hematological values and concentrations of serum biochemical 
constituents in normal beagles from 1 to 14 years of age. Japanese Journal of 
Veterinary Science, Tokyo. v. 51, n. 3, p. 636-641, 1989. 
 
43. GRAUER, G. F.; LANE, I. F. Insuficiência renal aguda. In: ETTINGER, S. J., 
FELDMAN, E.C. (Eds). Tratado de medicina interna veterinária. São Paulo: 
Manole, 1997. p. 2374-93. 
 
44. GUIJARRO, C.; KEANE, W. F. Lipid-induced glomerular injury. Nephron, 
Basel, v. 67, n. 1, p. 1-6, 1994. 
 
45. GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1997, 789 p. 
 
46. GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Formação da urina pelos rins: II processamento 
tubular do filtrado glomerular. In: Tratado de fisiologia médica. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan., 2002, p. 280-296. 
 
47. HANSEN, B.; BARTOLA, S. P. D.; CHEW, D. J.; BROWNIE, C.; NAGODE, L. 
Clinical and metabolic findings in dogs with chronic renal failure fed two diets. 
American Journal of Veterinary Research, Chicago, v. 53, n. 3, p. 326-334, 
1992. 
 
48. HEUSNER, A. A. Body size and energy metabolism. Annual Review of 
Nutrition, Palo Alto, v. 5, p. 267-293, 1985. 
 
49. HOLM, E. A.; SǾLLING, K. Dietary protein restrition and the progression of 
chronic renal insufficiency: a review of the literature. Journal of Internal 
Medicine, Oxford, v. 239, n. 2, p. 99-104, 1996. 



 76

 
50. HOSTETTER, T. H.; OLSON, J. L.; RENNKE, H. G.; VENKATACHALAM, M. 
A.; BRENNER, B. M.  Hyperfiltration in remnant nephrons: a potentially adverse 
response to renal ablation. American Journal of Physiology, Baltimore, v. 241, 
p. 85-93, 1981. 
 
51. HOUPT, K. A. Ingestive behavior problems of dogs and cats. The Veterinary 
Clinics of North American - Small Animal Practice, Philadelphia. v. 12, p. 683-
690, 1982. 
 
52. JERGENS, A. E. A. Glomerulonephritis in dogs and cats. The Compendium 
on Continuing Education for the Practicing Veterinarian, Princeton. v. 9, n. 9 
p. 903-910, 1987. 
 
53. JONKERS, C. F.; PRINS, F.; VAN KEMPEN, A.; TEPASKE, R.; SAUERWEIN, 
H. P. Towards implementation of optimum nutrition and better clinical nutrition 
support. Clinical Nutrition, Saint Louis, v. 20, n. 4, p. 361-366, 2001.  
 
54. JOUSETTE, I.; DETILLEUX, J.; CUVELIER, C.; ISTASSE, L.; DIEZ, M. Ad 
libitum feeding following ovariectomy in female Beagle dogs: effect on 
maintenance energy requirement and on blood metabolites. Journal of Animal 
Physiology and Animal Nutrition, Berlim. v. 88, p. 177-121, 2004. 
 
55. JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Aparelho urinário. In: Histologia básica. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 315-331, 1999. 
 
56. KAMPA, N.; BOSTRÖM, I.; LORD, P.; WENNSTROM, U.; ÖHAGEN, P.; 
MARIPUU, E. Day-to-day variability in glomerular filtration rate in normal dogs by 
scintigraphic technique. Journal of Veterinary Medicine, Berlin v. 50, n. 1, p. 37, 
2003.  
 
57. KANECO, J. J. Serum proteins and the dysproteinemias. In: KANECO, J. J., 
HARVEY, J. W., BRUSS, M. L (Ed.). Clinical biochemistry of domestic 
animals. San Diego: Academic Press, 1997. 932 p. 
 
58. K/DOQI, Kidney Disease Outcomes Qualite Initiative. Clinical pratice 
guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification and stratification. 
American Journal of Kidney Diseases, New York, v. 39, n. 1, p. 1-75, 2002. 
 
59. KERR, M.G. Exames laboratoriais em medicina veterinária: bioquímica 
clínica e hematologia. 2. ed. São Paulo: Roca, 2003. 436 p.  
 
60. KLUTH, D. C.; ERWIG, L. P.; REES, A. J. Perspectives in basic science: 
multiple facets of macrophages in renal injury. Kidney International, New York, v. 
66, n. 2, p. 542-557, 2004. 
 
61. KOPPLE, J. D. Role of diet in the progression of chronic renal failure: 
experience with human studies and proposed mechanisms by which nutrients may 
retard progression. Journal of Nutrition, Philadelphia, v. 121, n. 11, p. 124, 1991. 



 77

 
62. KRAMP, R. A.; MACDOWELL, M.; GOTTSCHALK, C. W.; OLIVER, J. R. A 
study by microdissection and micropuncture of the structure and the function of 
the kidneys and the nephrons of rats with chronic renal damage. Kidney 
International, New York, v. 5, p. 147-176, 1974. 
 
63. KRONFELD, D. S. Dietary management of chronic renal disease in dogs: a 
critical appraisal. Journal of Small Animal Practice, Oxford, v. 34, n. 5, p. 211-
219, 1993. 
 
64. KRONFELD, D. S. Dietary management of renal senescence and failure in 
dogs. Australian Veterinary Journal, Brunswick, v. 71, n. 10, p. 328-331, 1994. 
 
65. LEBLANC, J.; DIAMOND, P. The effect of meal frequency on postprand 
thermogenesis in the dog. Federation Proceedings, Bethesda. v. 44, p. 1678, 
1985.  
 
66. LEIBETSEDER, J. L.; NEUFELD, K. W. Effects of medium protein diets in 
dogs with chronic renal failure. Journal of Nutrition, Philadelphia, v. 121, n. 11, p. 
145-149, 1991. 
 
67. LEWIS, D. L.; MORRIS, L. M.; HAND, S. M. Smal animal clinical nutrition 
III. Topeka: Mark Morris Institute, 1994. 369 p.  
 
68. LIPPERT, A. C. The metabolic response to injury: enteral and parenteral 
nutritional support. In: MURTAUGH, R.; KAPLAN, P. M. (Ed.). Veterinary 
emergency and critical care. Saint Louis: Mosby-Year Book, 1992. p. 593-617. 
 
69. LULICH, J. P.; OSBORNE, C. A. Interpretation of urine protein-creatinine 
ratios in dogs with glomerular and non-glomerular disorders. The Compendium 
on Continuing Education for the Practicing Veterinarian, Princeton. v. 12, n. 1 
p. 59-72, 1990. 
 
70. MARKWELL, P. J.; HARTE, J. G. Nutritional management of chronic renal 
failure in the dog and cat. Veterinary Annual, Bristol, v. 34, p. 174-180, 1994. 
 
71. MARTIN, W. F.; ARMSTRONG, L. E.; RODRIGUEZ, N. R. Dietary protein 
intake and renal function. Nutrition and Metabolism, Basel. v. 2, n. 25, p. 1-9, 
2005. 
 
72. MENDONÇA, A. J. Avaliação do perfil hemostático, hematológico e 
bioquímico de cães com doença hepática. 2004. 62 f. Dissertação (Mestrado 
em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade Estadual Paulista, Botucatu. 
 
73. MEYER, T. W. Tubular injury in glomerular disease. Kidney International, 
New York, v. 63, p. 774-787, 2003. 
 



 78

74. MEYER, D. J.; HARVEY, J. W. Veterinary Laboratory Medicine: 
interpretation and diagnosis. 3. ed. Saint Louis: Saunders, 2004. 351 p.  
 
75. MOE, S. M. Equilíbrio entre fósforo e cálcio na insuficiência renal crônica: 
implicações e tratamento. Genzyme do Brasil. 2001. Disponível em: 
http://www.genzyme.com.br/thera/renal/br_pdf_renagel_equil.pdf Acesso em: 23 
jul 2004. 
 
76. NAICKER, S.; BHOOLA, K. D. Endothelins: vasoactive modulators of renal 
function in health and disease. Pharmacology & Therapeutics, Oxford, v. 90, p. 
61-88, 2001. 
 
77. NAKANISHI, T.; OTAKI, Y.; HASUIKE, Y.; NANAMI, M.; ITAHANA, R.; 
MIYAGAWA, K.; NISHIKAGE, H.; IZUMI, M.; TAKAMITSU, Y. Association of 
hyperhomocysteinemia with plasma sulfate and urine sulfate excretion in patients 
with progressive renal disease. American Journal of Kidney Diseases, New 
York, v. 40, n. 5, p. 909-915, 2002. 
 
78. NEWBURGH, L. H. The production of Bright’s disease by feeding high-protein 
diets. Archives of Internal Medicine, Chicago, v. 24, p. 359-377,1919. 
 
79. NEWMAN, D. J.; THAKKAR, H.; GALLAGHER, H. Progressive renal disease: 
does the quality of the proteinuria matter or only the quantity ? Clinica Chimica 
Acta, Amsterdam, v. 297, p. 43-54, 2000. 
 
80. NRC, National Research Council: Nutrient Requirements of Dogs. 
Washington, DC: National Academy of Sciences, 1985. 
 
81. O’CONNOR, W. J., SUMMERHILL, R. A. The effects of a meal of meat on 
glomerular filtration rate in dogs at normal urine flows. Journal of Physiology, 
London, v. 256, p. 81-91, 1976. 
 
82. OSBORNE, C. A. Techniques of urine colletion and preservation. In: 
OSBORNE, C. A.; FINCO, D. R. (Ed.) Canine and feline nephrology and 
urology. Philadelphia: Williams & Wilkins, 1995, p. 335-367. 
 
83. OSBORNE, C. A.; FINCO, D. R. (Ed.) Canine and feline nephrology and 
urology. Philadelphia: Williams & Wilkins, 1995. 960 p. 
 
84. PARREIRA, P. R. Efeito de dois alimentos comerciais secos e dois 
fornecimentos no consumo alimentar, pesos vivo e metabólico, escore 
corporal, escore e volume fecal de cães adultos em atividade. 2003. 84 f. 
Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga. 
 
85. PEREIRA, J. D. G.; CAMACHO, A. A.; SANTANA, A. E.; CARVALHO, M. B. 
Parâmetros eletrocardiográficos e valores séricos e urinários de sódio e potássio 
em cães tratados com furosemida. Arquivo Brasileiros de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 50, n. 6, p. 677-684, 1998. 



 79

 
86. POLZIN, D. J.; OSBORNE, C. A.; STEVENS, J. B.; HAYDEN, D. W. Influence 
of modified protein diets on the nutritional status of dogs with induced chronic 
renal failure. American Journal of Veterinary Research, Chicago. v. 44, n. 
9,1694-1702, 1983. 
 
87. POLZIN, D. J.; OSBORNE, C. A. Current progress in slowing progression of 
canine and feline chronic renal failure. Companion Animal Practice, Santa 
Barbara, v. 3, p. 52-62, 1986.  
 
88. POLZIN, D. J.; OSBORNE, C. A.; ADAMS, L. G. Effect of modified protein 
diets in dogs and cats with chronic renal failure: current status. Journal of 
Nutrition, Philadelphia, v. 121, n. 11, p. 140-144, 1991. 
 
89. POLZIN, D. J.; OSBORNE, C. A. Pathophysiology of renal failure and uremia. 
In: OSBORNE, C. A.; FINCO, D. R. (Ed.). Canine and feline nephrology and 
urology. Philadelphia: Williams & Wilkins, 1995. 960 p. 
 
90. POLZIN, D. J.; OSBORNE, C. A.; BARTGES, J. W.; JAMES, K. M.; 
CHURCHILL, J. A. Chronic renal failure. In: ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. 
(Ed.). Textbook of veterinary internal medicine. 4. ed. Philadelphia: W. B. 
Saunders, 1995. p. 1734-1760. 
 
91. REGO, A. B. A. S.; KOGIKA, M. M.; SANTORO, M. L.; HAGIWARA, M. K.; 
MIRANDOLA, R. M. S. Eletroforese das proteínas urinárias de cães normais e 
cães com doença renal em gel de sódio-dodecil-sulfato poliacrilamida (SDS-
PAGE). Veterinária Notícias, Uberlândia, v. 7, n. 2, p. 65-72, 2001. 
 
92. REMUZZI, G.; RUGGENENTI, P.; BENIGNI, A. Understanting the nature of 
renal disease progression. Kidney International, New York, n. 15, p. 2-15, 1997. 
 
93. RIES, P. A.; JERGENS, A. E. Atrial natriuretic factor: an introdution. The 
Compendium on Continuing Education for the Praticing Veterinarian, 
Princeton, v. 17, n. 8, p. 1029-1032, 1995. 
 
94. ROBERTSON, J. L.; GOLDSCHMIDT, M.; KRONFELD, D. S.; BOVEÉ, K. C. 
Long term renal responses to high dietary protein in dogs with 75 per cent 
nephrectomy. Kidney International, New York, v. 29, p. 511-519, 1986. 
 
95. ROSENBERG, M. E.; SWANSON, J. E.; THOMAS, B. L.; HOSTETTER, T. H. 
Glomerular and hormonal responses to dietary protein intake in human renal 
disease. American Journal of Physiology, Baltimore, v. 253, p.1083-1090, 
1987. 
 
96. ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; DONZELE, J. L.; OLIVEIRA, R. F. M.; 
GOMES, P. C.; FERREIRA, A. S.; LOPES, D. C. Tabelas brasileiras para aves 
e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais. Viçosa: UFV, 2000. 
124 p. 
 



 80

97. SAMPAIO, I. B. M. Estatística aplicada à experimentação animal. Belo 
Horizonte: FEPMV,1998, 221 p. 
 
98. SANTIN, F. Acompanhamento laboratorial da função renal de cães 
sadios tratados experimentalmente com doses terapêuticas de anfotericina 
b. 2003. 88 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista, Botucatu. 
 
99. SAULO, K. Role of dietary protein and blood pressure in the progression of 
renal disease. Kidney International, New York, v. 49, n. 6, p. 1783-1786. 1996. 
 
100. SAWAYA, B. P.; BRIGS, J. P.; SCHNERMANN, J. Amphotericin b 
nephrotoxicity: the adverse consequences of altered membrane properties. 
Journal of the American Society of Nephrology, Hagerstown, v. 6, n. 2, p.154-
164, 1995. 
 
101. SENIOR, D. F. Management of chronic renal failure in the dog. In: ROSS, L. 
A (Ed.). The compendium collection. Veterinary Learning Systems: New Jersey, 
1994. p. 31-41. 
 
102. SIMPSON, J. W., ANDERSON, R. S., MARKWELL, P. J. Clinical nutrition 
of the dog and cat. London: Blackwell Scientific Publications, 1993. 151 p. 
 
103. SINGER, M. A. Dietary protein-induced changes in excretory function: a 
general animal design feature. Comparative Biochemistry and Physiology Part 
B: Biochemistry and Molecular Biology, New York, v. 136, p. 785-801. 2003.  
 
104. SMITH, H. W. Renal physiology. In: DIBARTOLA, S. P. Fluid therapy in 
small animal practice. 2. ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 2000, p.26-41. 
 
105. SWANSON, K. S.; KUZMUK, K. N.; SCHOOK, L. B.; FAHEY JR. G. C. Diet 
affects nutrient digestibility, hematology, and serum chemistry of senior and 
wealing dogs. Journal of Animal Science, Champaign. v. 82, n. p. 1713-1724. 
2004. 
 
106. TAVARES, W. Poliênicos e outros antibióticos antifúngicos. In: Manual de 
antibióticos. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2002, p. 747-764. 
 
107. TOLEDO, E. G. H. Perfil eletroforético de proteínas séricas e urinárias 
de cães normais e de portadores de insuficiência renal crônica. 2001. 52 f. 
Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Ciências Agrárias 
e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal. 
 
108. TOLINS, J. P.; SHULTZ, P.; RAIJ, L. Mechanisms of hypertensive glomerular 
injury. The American Journal of Cardiology, New York, v. 62, p. 54-58, 1988.  
 
109. UFV, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Sistema de análises 
estatísticas e genéticas: Manual do usuário (SAEG). Versão 8.1, Viçosa, 2003. 
301 p. 



 81

 
110. VALADARES, R. C. Perfil hematológico, da bioquímica de sangue, 
gasometria e urinálise de cães submetidos à fluidoterapia endovenosa, 
nutrição enteral e parenteral. 2003. 157 f. Dissertação (Mestrado em Medicina 
Veterinária) - Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte. 
 
111. VANDER, A. J. Renal physiology. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 1995. 238 
p. 
 
112. VERONESI, C. Efeito de dois alimentos comerciais secos no consumo 
energético, peso vivo e peso metabólico, escore corporal, escore e peso 
fecal de cães adultos em manutenção e atividade. 2003. 93 f. Dissertação 
(Mestrado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga. 
 
113. WAKSHLAG, J. J.; BARR, S. C.; ORDWAY, G. A.; KALLFELZ, F. A.; 
FLAHERTY, C. E., CHRISTENSEN, B. W.; SHEPARD, L. A.; NYDAM, D. V.; 
DAVENPORT, G. M. Effect of dietary protein on lean body wasting in dogs: 
correlation between loss of lean mass and markers of proteasome-dependent 
proteolysis. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Berlim, v. 87 
p. 408-420, 2003. 
 
114. WHELTON, A.; WATSON, A. J.; ROCK, R. C. Metabólitos nitrogenados e 
função renal. In: BURTIS, C. A.; ASHWOOD, E. R. (Ed.). Fundamentos de 
química clínica. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S. A., 1998. p. 552-
574. 
 
115. YU, L.; BURDMANN, E.; SEGURO, A. C.; HELOU, C. M. B.; ZATZ, R. 
Insuficiência renal aguda. In: ZATZ R. Fisiopatologia renal. São Paulo: Atheneu; 
2000. p. 261-282. 
 
116. ZANDI-NEJAD, K.; EDDY, A. A.; GLASSOCK, R. J.; BRENNER, B. M. Why 
is proteinuria an ominous biomarker of progressive kidney disease ? Kidney 
International, New York, v. 66, Supplement 92, p. 76-89, 2004.  
 
117. ZARAGOZA, C.; BARRERA, R.; CENTENO, F.; TAPIA, J. A.; MAÑÉ, M. C. 
Characterization of renal damage in canine leptospirosis by Sodium Dodecyl 
Sulphate – Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS - PAGE) and Western 
Blotting of the urinary proteins. Journal of Comparative Pathology, Edinburgh, 
v. 129, p. 169-178, 2003.  


