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RESUMO

É crescente o número de médicos-veterinários 
e tutores interessados em alimentação caseira 
para pets, porém estudos indicam maior risco 
ao desenvolvimento de deficiências nutricionais, 
principalmente quando não há a supervisão de 
médico-veterinário especializado em nutrição. Este 
relato trata da ocorrência de hiperparatireoidismo 
secundário nutricional com hipovitaminose D em 
um cão alimentado por quatro anos com dieta de 
eliminação caseira, não suplementada, no intuito 
de minimizar o prurido decorrente de dermatite 
atópica. Realizou-se o diagnóstico a partir do 
histórico alimentar (deficiência dietética de 17 
nutrientes essenciais e baixa relação cálcio:fósforo), 
exame físico do paciente, baixa concentração 
sérica de colecalciferol e alta de paratormônio. A 
readequação da dieta resultou em evolução positiva 
do quadro clínico após quatro meses. O médico-
veterinário é a principal fonte de informação sobre 
a nutrição animal, porém deve ter conhecimento 
suficiente para prescrever a dieta adequada a cada 
situação, seja fisiológica ou patológica, preconizando 
a saúde e bem-estar do paciente.

PALAVRAS-CHAVE

hiperparatireoidismo secundário 
nutricional, alimentação natural, canino, 
hipersensibilidade alimentar

ABSTRACT 

There are a lot of veterinarians and pet owners that 
prefer feed pets with homemade diets. Researches 
have indicated a higher risk for developing 
nutritional deficiencies, especially in cases that 
there is no veterinary nutritionist supervision. This 

report refers the occurrence of nutritional secondary 
hyperparathyroidism with vitamin D deficiency 
in a dog fed for four years with homemade 
elimination diet not supplemented. Prescription 
has done for the treatment of itching due to atopic 
dermatitis. We proceed to diagnosis based on food 
history (dietary deficiency of 17 essential nutrients 
and low calcium:phosphorus ratio), patient´s 
physical examination, low serum concentration 
of cholecalciferol and high parathyroid hormone 
concentration. Dietary adjustment promoted 
good resolution of the disease after four months 
treatment. The veterinary is the main source of 
information related to animal nutrition and this 
professional must have sufficient knowledge to 
prescribe the proper diet in accordance every case, 
whether physiological or pathological situation and 
promote patient´s health and welfair.

KEY WORDS

secondary nutritional hyperparathyroidism, 
natural nutrition, canine, food hypersensitivity

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos parece estar aumentando o 
número de médicos-veterinários, criadores e 
tutores de animais de companhia interessados 
em alimentação caseira, popularmente conhecida 
como “alimentação natural”, para os pets (MICHEL, 
2006; FASCETTI; DELANEY, 2012; CONNOLLY; 
HEINZE; FREEMAN, 2014).

Em sua pesquisa sobre o perfil da alimentação de 
cães e gatos domiciliados nos Estados Unidos e na 
Austrália, LAFLAMME et al., (2008) observaram 
que 30,6% dos cães possuem o alimento caseiro em 
parte da dieta e 7% têm comida caseira preparada 
especialmente para eles como, no mínimo, metade 
da dieta. Em 29% destes casos havia uma receita de 
alimentação, porém apenas 50% foram prescritas 
por veterinários. Neste estudo, 3% dos animais 
recebiam exclusivamente alimentação caseira. 
Em estudo posterior, aproximadamente 14% dos 
proprietários de canis americanos e canadenses 
que participaram da pesquisa alimentam os 
animais com comida caseira mesmo em estágios 
de reprodução e crescimento (CONNOLLY; HEINZE; 
FREEMAN, 2014).

No Brasil há poucos dados sobre o interesse dos 
tutores e veterinários em fornecer alimentação 
caseira aos pets. O único estudo encontrado 
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observou que em 6,5% dos casos de animais 
que recebem dieta caseira a opção por esta 
alimentação foi feita pelo tutor, por julgar que 
esta é mais saudável (OLIVEIRA et al., 2014).

Dentre aqueles que preferem a dieta caseira, 
a motivação se baseia nas crenças de que 
os aditivos são nocivos, há maior controle 
sobre os ingredientes e maior preservação de 
enzimas e fitonutrientes do que nas matérias 
primas extrusadas; que os alimentos caseiros se 
assemelham mais à alimentação natural dos cães 
ancestrais, e os alimentos comerciais podem ser 
menos nutritivos ou palatáveis. Além disso, há 
ainda o desejo de agradar o pet, incluí-lo como 
membro da família, aumentar o vínculo homem-
animal e a tentativa de alcançar benefícios clínicos 
com a comida caseira (MICHEL, 2006; LAFLAMME 
et al., 2008; FASCETTI; DELANEY, 2012).

Ademais à questão sanitária, o grande risco 
associado à alimentação caseira, principalmente 
quando não prescrita por veterinário capacitado, é a 
possibilidade de promover deficiências nutricionais. 
STREIFF et al., (2002)  analisaram quimicamente 
dietas caseiras preparadas por tutores e encontraram 
déficit de cálcio, relação cálcio:fósforo, vitamina A e 
vitamina E. Mais recentemente, foi observado que 
de 200 dietas (oriundas de livros e websites) 95% 
apresentaram deficiência em ao menos um nutriente 
e 83,5% deficiência em vários nutrientes essenciais 
(STOCKMAN et al., 2013). 

Dentre as consequências mais relatas da deficiência 
nutricional observada em cães recebendo 
alimentação caseira, está o hiperparatireoidismo 
secundário nutricional (HPTSN) (LOURENS, 1980; 
KAWAGUCHI et al., 1993; SVOBODA; DOUBEK; ZERT, 
1994; DELAY; LAING, 2002; DE FORNEL-THIBAUD et 
al., 2007; TAYLOR et al., 2009; HUTCHINSON et al., 
2012). Em decorrência da deficiência de cálcio, há 
aumento da produção e secreção de paratormônio, 
que estimula a reabsorção óssea por aumento da 
atividade dos osteoclastos e osteócitos. O aumento 
do turnover ósseo modifica sua estabilidade, gera 
osteopenia (observada nos exames radiográficos) 
e predispõe o animal a fraturas patológicas 
(HAZEWINKEL, 2012).

Apesar dos problemas com a utilização de dieta 
caseira para cães, há situações em que esta é 
útil no tratamento e, até mesmo, diagnóstico, 
como nos casos de reações adversas ao alimento 
(MICHEL, 2006; FASCETTI; DELANEY, 2012).

As reações adversas ao alimento podem resultar 
em manifestações cutâneas e gastrointestinais. Em 
cães, a reação adversa ao alimento é considerada 

como a terceira causa mais comum de alergia 
com manifestação cutânea, precedida pela 
dermatite alérgica a picada de ectoparasitas e pela 
dermatite atópica. A patogenia da doença não está 
totalmente esclarecida, mas sabe-se que a reação 
adversa ao alimento pode ocorrer como resultado 
de resposta imunológica ou não imunológica a 
algum ingrediente alimentar. Por esta relação com 
o sistema imune ser a principal teoria, a reação 
adversa ao alimento com manifestação cutânea 
também é conhecida como dermatite trofoalérgica 
ou hipersensibilidade alimentar (ROUDEBUSH; 
GUILFORD; JACKSON, 2010; OUTERBRIDGE, 2012; 
MARSELLA, 2013; RONDELLI et al., 2015).

O diagnóstico de hipersensibilidade alimentar em 
cães, até o momento, é feito por meio do período 
de dieta de eliminação e posterior exposição 
provocativa. O objetivo do período de eliminação 
é oferecer dieta composta por ingredientes que 
o animal nunca ingeriu, ou seja, sem o antígeno 
alimentar que desencadeia a reação (MARSELLA, 
2013). Pode-se utilizar tanto alimentos comerciais 
como caseiros, desde que não contenham 
ingredientes que o animal já ingeriu. Alguns 
autores seguem o protocolo de iniciar a dieta 
de eliminação para cães com apenas dois 
ingredientes: uma fonte de carboidrato e uma 
fonte protéica, ambas inéditas na alimentação do 
paciente (RONDELLI et al., 2015). Recomenda-se 
que seja mantida apenas a dieta de eliminação 
por no mínimo seis semanas sem nenhuma 
outra partícula alimentar (petiscos, cápsulas, 
pastas dentais e medicamentos que contenham 
palatabilizantes) ou fármacos anti-pruriginosos. 
Por volta de 25% dos pacientes apresentarão 
melhora em três semanas de dieta de eliminação, 
enquanto outros podem demorar até 10 semanas 
(ROSSER, 1993). Para se evitar o uso prolongado 
de alimentação incompleta, recomenda-se o 
acréscimo de novos ingredientes como fonte 
de gordura, minerais e vitaminas, até torná-la 
completa e balanceada. Neste protocolo, após a 
adequação da dieta e com minimização dos sinais 
clínicos, inicia-se o uso de alimentos comerciais 
a base de ingredientes inéditos, de maneira que 
se estabeleça com qual dieta caseira e comercial 
(completas) o paciente, até o momento, se 
mantém estável (RONDELLI et al., 2015).

Após a resolução do prurido, o diagnóstico de 
hipersensibilidade alimentar será confirmado 
por meio do teste provocativo, o qual consiste 
no fornecimento de ingredientes suspeitos de 
antigenicidade, ou mesmo a dieta que o paciente 
recebia anteriormente, a fim de avaliar se as 
manifestações clínicas ocorrerão novamente 
(MARSELLA, 2013; RONDELLI et al., 2015).



52º Prêmio de Pesquisa Premier Pet

Caso o período de eliminação não resulte em melhora 
das manifestações clínicas, o paciente é submetido 
a tratamento medicamentoso com fármacos 
imunossupressores na tentativa de se diagnosticar 
terapeuticamente a dermatite atópica (RONDELLI 
et al., 2015). A dermatite atópica caracteriza-
se por reações exageradas ou inapropriadas a 
alérgenos ambientais, e pode se beneficiar do uso 
de alimentação “hipoalergênica” enriquecida com 
nutrientes envolvidos no metabolismo cutâneo e na 
modulação da inflamação (ROUDEBUSH; GUILFORD; 
JACKSON, 2010; OUTERBRIDGE, 2012).

MATERIAL E MÉTODOS

Foi atendido um cão, macho, castrado, da raça shih 
tzu, 5 anos de idade, pesando 6,55 kg, encaminhado 
devido suspeita de hiperparatireoidismo.

O paciente apresentava histórico, desde um ano de 
idade, de prurido por todo o corpo que, quando 
estável, se mantinha em nota 6/10. Essa questão era 
acompanhada por médico-veterinário especializado 
em dermatologia que o diagnosticou como dermatite 
atópica. Por apresentar êmese após administração de 
ciclosporina, o cão é medicado com cortisona e anti-
histamínicos apenas quando há crises de prurido. O 
médico-veterinário também fez prescrição alimentar 
com o intuito de controlar o prurido.

Na ocasião, a tutora referiu que há alguns 
dias percebeu o paciente levemente apático, 
apresentando claudicações e ganidos após descer do 
sofá. Após exame físico, o veterinário solicitou exame 
radiográfico da coluna e membro torácico direito. 
Verificou-se osteopenia das vértebras cervicais, 
torácicas, lombares e sacrais, com possível área de 
osteólise em C4 e foi prescrito cloridrato de tramadol 
e meloxicam. Posteriormente, a tutora identificou 
que o cão começou a apresentar dificuldade para 
apreender o alimento e também para se coçar 
com a boca (sic). O paciente foi examinado por 
um segundo médico-veterinário, o qual solicitou 
exame radiográfico de crânio e mandíbula. Foram 
evidenciadas alterações da trabeculação óssea 
(sugestivas de reabsorção), osteopenia de todos 
os ossos do crânio, perda da definição bilateral do 
arco zigomático, halos de lise na região de alguns 
dentes e imagem compatível com fratura patológica 
em região caudal do ramo horizontal da mandíbula 
direita (Figura 1A e B).

Segundo a tutora, após a radiografia do crânio houve 
a suspeita de hiperparatireoidismo secundário 
renal e foram solicitados hemograma (com 
concentração de proteínas totais), concentração 
sérica de creatinina e uréia, e avaliação da atividade 
sérica das enzimas fosfatase alcalina (FA) e alanina 

aminotransferase (ALT). Verificou-se aumento 
da atividade da FA (278,64 U.I./L, referência: 
10 a 100). Com a não confirmação da hipótese 
diagnóstica, o animal foi encaminhado ao 
veterinário nutricionista. 

No primeiro atendimento o paciente não 
apresentava alterações em ingestão hídrica, escore 
de condição fecal, urina e micção, e ausência de 
episódios eméticos ou perda de peso: conseguia 
comer a quantidade habitual, porém com 
dificuldade de apreensão.

Segundo a tutora o cão foi alimentado quando 
filhote com alimento comercial extrusado, indicado 
para filhotes da raça shih tzu. Por volta de um ano 
de idade, após início do prurido, o uso de alimento 
extrusado foi suspenso pelo médico-veterinário 
especializado em dermatologia que recomendou 
apenas o oferecimento de alimentação caseira. 
Inicialmente este profissional prescreveu a dieta 
à base de arroz integral e carne de cordeiro ou de 
coelho, mas o cão não aceitou nenhuma das opções. 
Foi então prescrita a alimentação que o paciente 
recebeu desde um ano de idade: carne bovina cozida, 
que a tutora optou pela peça patinho por acreditar 
ter menos gordura, arroz integral cozido e cenoura 
cozida, sem nenhuma suplementação. O veterinário 
dermatologista prescrevera a quantidade dos 
ingredientes cozidos, porém a tutora usara medidas 
empíricas, por dia, dos ingredientes crus: 100 gramas 
da carne crua, 0,5 xícara de chá do arroz cru, 2/3 
de unidade de cenoura crua, e esporadicamente 
acrescentara abobrinha cozida. A alimentação era 
preparada a cada três dias, com uma pitada de sal 
comum e um fio de óleo de canola, e fornecida em 
três refeições diárias. O paciente recebia diariamente 
uma banana prata.

Para adequada avaliação nutricional, durante 
atendimento com médico veterinário nutricionista, 
foi estimado, por meio de tabelas de composição 
nutricional e de índices de conversão (SALAY et 
al., 2011; ANJOS, 2016; USDA; SERVICE, 2016) a 
ingestão diária dos nutrientes essenciais ao paciente 
(Tabela 1). Como não foram encontrados dados 
da composição de cloro e iodo, estes nutrientes 
não foram considerados. A ingestão nutricional foi 
comparada com as recomendações do NRC (2006), 
por quilograma (kg) de peso metabólico (kg0,75). 
Foi então verificada a ocorrência de deficiência de 
gordura, ácido linoleico, cálcio, fósforo, sódio, cobre, 
ferro, zinco, selênio, vitamina D, E, B1, B2, B5, B12 e 
colina, e baixa relação cálcio:fósforo.

Ao exame físico foi atribuído escore de condição 
corporal 5/9 e de massa muscular 3/3. As únicas 
alterações observadas foram as lesões de pele 
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características de dermatite alérgica e flexibilidade 
incomum da mandíbula.

Como complementares ao diagnóstico, foram 
solicitadas as concentrações séricas de cálcio total, 
cálcio iônico, fósforo, paratormônio (PTH) e vitamina 
D além de concentração plasmática da proteína 
relacionada ao PTH e ultrassonografia abdominal.

Com a suspeita de HPTSN, foram oferecidas duas 
possibilidades terapêuticas: alimento comercial 
extrusado ou alimentação caseira completa com 
suplementação. Foi explicada à tutora a necessidade 
de adequado controle no preparo e pesagem do 
alimento caseiro, bem como a importância do 
acréscimo de suplementos de vitaminas, minerais e 
ácido graxos, para que haja realmente uma dieta 
completa e balanceada. De acordo com a opção, 
foi prescrito alimento considerado hipoalergênico, 
recomendado para situações de hipersensibilidade 
alimentar e atopia.

A partir da anamnese nutricional estimou-se a 
ingestão energética do paciente em 468 kcal/
dia, que foi considerada como a necessidade 
energética diária para manutenção (NEM). A 
partir da divisão entre a NEM e o conteúdo calórico 
do alimento (visto no rótulo), chegou-se a 120 
gramas da ração. Procedeu-se, então, com base 
nos níveis de garantia do produto, a checagem 
do suprimento, pelos 120 gramas de ração, dos 
nutrientes essenciais recomendados (NRC, 2006), 
por kg0,75 (Quadro 1). Por suprir as necessidades e 
devido a idoneidade da empresa fabricante, esse 
alimento foi prescrito. 

Para completa prescrição dietética, recomendou-
se manter três refeições diárias e, caso houvesse 
dificuldade para comer a ração, esta poderia ser 
amolecida com água morna. Ainda, foi mantido 
o analgésico prescrito e indicado repouso para se 
evitar impactos ósseos.

 
Mínimo

Caseiro Extrusado

Ingestão Supre Ingestão Supre

Proteína bruta* (g) 13,5 33,9 251% 24,2 179%

Gordura (g) 7,4 6,8 92% 15,4 208%

Linoleíco (g) 1,5 1,0 64% 0,0 ª

Linolênico (g) 0,1 0,1 175% 0,0 ª

Cálcio (g) 0,5 0,04 7% 0,9 166%

Fósforo (g) 0,41 0,39 95% 0,7 171%

Relação Ca:P 1,0 a 2,0 0,09 1,3

Sódio (mg) 107,9 90,9 84% 880,0 816%

Potássio (g) 0,6 0,8 132% 0,7 122%

Magnésio (mg) 81,1 148,5 183% 22,0b 27%

Cobre (mg) 0,8 0,2 21% 1,1b 134%

Ferro (mg) 4,1 3,4 83% 4,5b 110%

Manganês (mg) 0,7 1,4 215% 5,9b 902%

Zinco (mg) 8,2 4,9 60% 21,6b 262%

Selênio (ug) 48,6 35,1 72% 11,0b 23%

Vitamina A (ug) 205,9 450,8 219% 966,9b 470%

Vitamina D (ug) 1,9 0,5 29% 2,2b 119%

Vitamina E (mg) 4,1 1,0 25% 66,0b 1603%

Tiamina (mg) 0,3 0,3 86% 3,1b 1004%

Riboflavina (mg) 0,7 0,4 51% 5,5b 783%

Pantotenato (mg) 2,0 1,6 81% 16,4b 814%

Piridoxina (mg) 0,2 0,5 230% 8,6b 4247%

Cobalamina (ug) 4,7 3,3 70% 15,4b 325%

Niacina (mg) 2,3 12,7 541% 54,6b 2326%

Ácido fólico (ug) 36,6 46,1 126% 1540,0b 4202%

Colina (mg) 230,6 108,8 47% 163,2b 71%

*Todos os aminoácidos essenciais tiveram seu suprimento atingido. a Informação ausente no rótulo. b Dados do enriquecimento do produto, o 
que pode sub ou superestimar a quantidade real no alimento.

Quadro 1 – Comparação das necessidades nutricionais do paciente (unidade/kg0,75) (NRC, 2006), com a ingestão através do 
alimento caseiro e do extrusado.
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Parâmetro Caseira Extrusado Referência

Cálcio total
(mg/dL)

9,15 10,74 8,8 a 11,9

Cálcio ionizado 
(mMol/L)

1,32 1,43 1,25 a 1,45

Fósforo (mMol/l) 4,48 4,77 2,6 a 6,8

PTH (pMol/L) 23,10 0,60 0,50 a 5,8

Vitamina D 
(nMol/L)

15,0 136 60,0 a 215,0

Proteína 
relacionada ao 
PTH (pMol/L)

0,0 - 0,0 a 1,0

PTH = paratormônio.

RESULTADOS

De acordo com os resultados dos exames 
solicitados após o primeiro atendimento pelo 
médico-veterinário nutrólogo (Quadro 2) pôde-
se concluir que o paciente realmente apresentava 
aumento da produção e secreção do PTH, 
acompanhado por déficit da vitamina D, com 
normocalcemia e normofosfatemia. No exame 
ultrassonográfico abdominal não foi observada 
alteração, o que esteve em concordância com a 
ausência de proteína associada ao PTH, já que não 
foram observadas evidências de neoplasias que 
justificassem aumento desta proteína.

Quadro 2 – Resultado dos exames laboratoriais antes e quatro 
meses após inicio da alimentação completa e balanceada.

O cão aceitou a ração e conseguiu ingerir sem a 
necessidade de amolecê-la. A tutora percebeu 
melhora das manifestações cutâneas da atopia 
após início da ração, mas as crises continuaram 
a acontecer quando algo mudava na rotina do 
animal, por exemplo, ao ser tosado com máquina 
ao invés de tesoura.

Decorridos dois meses do inicio da administração 
da ração o paciente apresentou sinais de melhora 
do quadro ósseo como capacidade de apreensão do 
alimento e de mastigação. A normalização ocorreu 
quatro meses depois da mudança alimentar, quando 
foi solicitada dosagem da concentração sérica de 
vitamina D, PTH, fósforo, cálcio total e iônico, e 
radiografia do crânio (Quadro 2). Os resultados 
evidenciaram recuperação da concentração de PTH 
e vitamina D aos intervalos de referência, bem como 
manutenção da normocalcemia e normofosfatemia. 
O resultado do exame radiográfico indicou adequada 
radiopacidade óssea e total recuperação da fratura 
de mandíbula (Figura 1C e D).

Ao final destes quatro meses, o paciente não 

apresentou alterações importantes do peso, 
e continuou a ser alimentado com o alimento 
comercial prescrito, uma vez que mediante uso 
deste alimento verificou-se situação dermatológica 
estável. e talvez melhor com alimento extrusado, 
porém ainda com crises.

DISCUSSÃO

Foi relatado o desenvolvimento de deficiência 
nutricional com repercussão no metabolismo 
ósseo e fratura patológica na mandíbula de um 
cão adulto, após utilização de alimento caseiro 
deficitário em 17 nutrientes essenciais. Para 
avaliação da dieta foi considerada a composição 
nutricional dos ingredientes (oriunda de tabelas 
nutricionais) e o cálculo feito com base nas 
quantidades descritas na anamnese nutricional. 
Este método já foi descrito na literatura e 
apresenta boa correlação com a análise química 
dos alimentos (STOCKMAN et al., 2013). Foi 
constatada baixa ingestão de diversos nutrientes, 
assim como observado em outros estudos de 
avaliação de dieta caseira canina (STREIFF et al., 
2002; STOCKMAN et al., 2013). Este paciente 
apresentou ingestão suficiente para suprir 
apenas 7% da necessidade de cálcio e 29% da 
de vitamina D, recomendadas pelo NRC (2006). 
Estas deficiências nutricionais não são facilmente 
percebidas em exames de rotina (hemograma, 
creatinina, uréia, ALT, FA e proteínas totais, 
fósforo, cálcio total e iônico), já que neste caso a 
única alteração foi elevação da FA, justificado pelo 
aumento da atividade da isoenzima relacionada 
com a mobilização óssea (HAZEWINKEL, 2012).

1o lugar

A
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Figura 1 – Imagens radiográficas do paciente antes (A e B) e quatro 
meses após (C e D) recebimento do alimento comercial balanceado. 
A) Projeção oblíqua direita, evidenciando região da fratura (seta). 
B) Projeção dorso-ventral. C) Projeção laterolateral esquerda. D) 
Projeção dorso ventral.

C

B

D

Considerando-se histórico, achados dos exames 
físico e radiográfico, hipovitaminose D e excesso 
de PTH sérico, o quadro pôde ser concluído como 
HPTSN, associado a deficiência de vitamina D, 
explicados pela importante deficiência dietética 
de cálcio e vitamina D.  

A deficiência de cálcio pode ser causada pela 
alimentação caseira não suplementada, alimentos 
comerciais inadequadamente balanceados ou pelo 
excesso de fitatos em alimentos de baixa qualidade 
que quelam o cálcio no intestino e diminuem 
sua absorção. Por sua vez, a hipovitaminose D só 
acontece em situações extremas de alimentação 
caseira não suplementada e em animais com algum 
distúrbio no metabolismo da vitamina D ou na 
absorção de gordura, uma vez que as vitaminas 
lipossolúveis, como a D, são absorvidas junto aos 
lipídios (HAZEWINKEL, 2012). Reitera-se que cães 
não apresentam síntese de vitamina D dependente 
da luz solar e precisam ter este nutriente na 
alimentação (HOW; HAZEWINKEL; MOL, 1994). 

Neste caso, os diagnósticos diferenciais seriam 
o hiperparatireoidismo primário e o secundário 
renal. Este foi excluído devido ao bom estado 
geral do paciente e à ausência de azotemia e de 
manifestações clínicas como poliúria e polidipsia. 
A presença de normocalcemia e normofosfatemia 
diminui a chance de hiperparatireoidismo 
primário, e estão de acordo com o esperado ao 
HPTSN, pois essas normalidades são mantidas pela 
mobilização de cálcio e fosfato ósseo (DE FORNEL-
THIBAUD et al., 2007; HAZEWINKEL, 2012).

Neste caso clínico optou-se por dosar colecalciferol 
(25-OH-calciferol) na busca de deficiência por ser 
o metabólito da vitamina D mais estável, e por 
já ter sido demonstrado, experimentalmente e 
clinicamente, que em casos de baixa ingestão de 
vitamina D, o calcitriol (1,25-dihidroxicolecalciferol) 
se mantém em concentrações adequadas na 
circulação (HAZEWINKEL; TRYFONIDOU, 2002; DE 
FORNEL-THIBAUD et al., 2007).

Entretanto, o valor de vitamina D sérica diminuído 
não está em concordância com o HPTSN uma vez 
que nesta doença espera-se que haja aumento 
da 25-hidroxicolecalciferol (vitamina D inativa 
estocada) e do calcitriol (vitamina D ativa), devido 
ao aumento de PTH que estimula a liberação do 
estoque e ativação renal à calcitriol (HAZEWINKEL; 
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TRYFONIDOU, 2002). Mas está em concordância 
com o déficit nutricional observado. Na literatura 
foi encontrado um relato de raquitismo em 
filhotes de cães da raça greyhound alimentados 
com ração extrusada de baixa qualidade, mingau, 
leite, macarrão, carne bovina, vegetais e carbonato 
de cálcio (MALIK et al., 1997).

No presente relato, a readequação dietética com 
alimentação completa surtiu efeito positivo, 
com total recuperação do paciente, e segue 
o preconizado na literatura como terapia ao 
HPTSN (HAZEWINKEL, 2012), apesar de só ter 
sido encontrado um caso clínico na literatura 
de HPTSN em cão adulto (rottweiler, 6 anos), 
concomitante com hipovitaminose D (DE 
FORNEL-THIBAUD et al., 2007). Além desse, há 
um compilado de casos que inclui animais de 
até 20 meses de idade, porém, por serem de 
porte grande a gigante, ainda são considerados 
filhotes (SVOBODA; DOUBEK; ZERT, 1994). 

A principal lesão óssea apresentada pelo paciente 
deste estudo foi a osteopenia com fratura 
patológica em mandíbula. Este tipo de lesão é 
pouco citado em cães com HPTSN, sendo mais 
importante no HPTS renal. Coincidentemente, o 
único relato que envolve um cão adulto, associado 
a hipovitaminose D, também apresentou 
mandíbula de borracha (DE FORNEL-THIBAUD et 
al., 2007). Outra característica comum aos dois 
relatos é o envolvimento de reações adversas 
ao alimento: o primeiro apresentava histórico 
de doença inflamatória intestinal (DII) com 
linfangiectasia, e recebia a alimentação há 1,5 
ano (DE FORNEL-THIBAUD et al., 2007), enquanto 
o cão deste relato apresentou atopia, talvez com 
hipersensibilidade alimentar, e era alimentado 
desta forma há 4 anos. Não há menção no estudo 
de De Fornel-Tribaud e colaboradores sobre a 
participação de médicos-veterinários na prescrição 
da alimentação caseira desbalanceada, bem como 
detalhes da DII.

No presente relato verificou-se que a dieta 
caseira prescrita estava incompleta e inadequada, 
informação esta que vai ao encontro da 
publicação de Roudebush e Cowell (1992), que 
em seu estudo, especificamente sobre dieta 
caseira com enfoque no tratamento de reações 
adversas ao alimento, verificaram que 90% das 
dietas prescritas por 116 clínicas veterinárias 
americanas eram inadequadas. Como no inicio 
do tratamento/diagnóstico da hipersensibilidade 
alimentar as dietas de eliminação tendem a não ser 
totalmente completas, os pesquisadores focaram 
nas prescrições para longo prazo e identiticaram 
que 65% das dietas para cães eram inadequadas. 

Sabe-se que muitos dos nutrientes vistos 
como deficitários no caso estão envolvidos no 
metabolismo cutâneo e têm efeitos benéficos 
sobre os transtornos alérgicos. O ácido graxo 
essencial linoléico, ômega-6, participa da síntese 
de ceramida e auxilia a minimizar a desidratação 
da pele; o cobre é componente essencial a 
adequada pigmentação da pele e constituinte da 
pelagem; o zinco tem papel na reconstituição da 
pele e no ciclo celular; e o selênio e a vitamina 
E são antioxidantes que auxiliam em processos 
inflamatórios cutâneos, assim como as vitaminas 
do complexo B que são cofatores do metabolismo 
e sua suplementação parece beneficiar quadros 
de dermatites. Ademais, o alimento prescrito é 
rico no ácido eicosapentaenóico, ômega 3 com 
papel de modulação do processo inflamatório 
(ROUDEBUSH; GUILFORD; JACKSON, 2010; 
ROUDEBUSH; SCHOENHERR, 2010; OUTERBRIDGE, 
2012), ausente na alimentação caseira 
anteriormente prescrita pelo veterinário.

Como estabelecido pela Associação Mundial de 
Veterinários de Pequenos Animais e endossado 
pela Associação Americana de Médicos de Felinos, 
Colégio Americano de Nutrição Veterinária, 
Associação Canadense de Medicina Veterinária e 
a Associação Americana de Hospitais Veterinários, 
a avaliação nutricional é o quinto parâmetro vital 
e deve ser realizada em todos os atendimentos 
veterinários (BALDWIN et al., 2010; FREEMAN et 
al., 2011). Como visto, a avaliação nutricional do 
paciente foi suficiente para melhorar a suspeita 
diagnóstica de HPTSN, melhorar a estimativa da 
NEM e, caso fosse necessário, seria a principal 
ferramenta para determinar quais seriam os 
ingredientes inéditos da dieta de eliminação. 

Anteriormente o animal havia passado por dois 
médicos-veterinários que não questionaram a 
alimentação do paciente, o que impediu a suspeita 
de HPTSN, além de o veterinário dermatologista 
ter realizado a prescrição de alimentação 
incoerente com as necessidades do paciente.

Pesquisas demonstram que as alimentações que 
são recomendadas por leigos tendem a ser mais 
deficientes do que as prescritas por médicos-
veterinários (LAFLAMME et al., 2008; STOCKMAN 
et al., 2013). Entretanto, no caso em questão a 
prescrição foi feita por médico-veterinário, assim 
como em outros estudos (ROUDEBUSH; COWELL, 
1992; STOCKMAN et al., 2013). Neste contexto, é 
necessário destacar a importância de se questionar 
os tutores sobre a alimentação do paciente, além 
de se realizar prescrição nutricional coerente com 
as necessidades de cada paciente.

1o lugar
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Os médicos-veterinários continuam sendo a 
principal fonte de informação, aos tutores, 
sobre a saúde dos animais, incluindo a nutrição 
(LAFLAMME et al., 2008). Assim, seja por opção 
do tutor ou por alguma questão terapêutica, 
problemas graves podem ser evitados se a 
prescrição de dieta caseira for realizada de 
maneira adequada (MICHEL, 2006) considerando-
se que a prescrição dietética exige conhecimentos 
específicos (STOCKMAN et al., 2013).

Entretanto, mesmo quando bem formulada, 
a dieta pode sofrer alterações de acordo com 
modo de preparo e conservação e pelo não 
cumprimento da prescrição pelo tutor (MICHEL, 
2006). Neste caso, assim como em outras situações 
vistas na literatura (OLIVEIRA et al., 2014), a 
tutora decidiu, por conta própria, acrescentar 
outros ingredientes à alimentação e não seguiu 
adequadamente as quantidades prescritas. 
Assim, instruções claras devem ser entregues ao 
tutor e o perfil de quem alimenta o paciente 
deve ser analisado para se tentar determinar se 
há condições de seguir as recomendações ou se 
deve ser incentivado o uso de alimento comercial 
(MICHEL, 2006).

No Brasil, assim como em outros países, 
os veterinários estão diante do desafio de 
permanecerem atualizados no tema nutrição e 
nutrição clínica para melhor orientar os tutores, 
tanto de animais saudáveis como doentes. 
Além disso, os veterinários devem considerar e 
compreender as questões ideológicas e culturais 
que envolvem o ato de ofertar alimento aos cães 
e gatos, uma vez que a saúde e o bem-estar dos 
pacientes devem ser priorizados, ao passo que as 
dietas devem ser prescritas de modo que estejam 
pautadas em evidências científicas.

CONCLUSÃO

A dieta caseira, quando adequadamente 
formulada e preparada, é útil no tratamento 
e diagnóstico de doenças relacionadas a 
reações adversas a alimentos, em situações de 
indisponibilidade de alimentos comercias que supram 
as necessidades de mais de uma enfermidade, ou 
para casos de animais que não aceitam o alimento 
coadjuvante adequado a sua enfermidade.

No caso em questão a alimentação desbalanceada 
causou HPTSN e hipovitaminose D, com importante 
reabsorção óssea e fratura de mandíbula. A 
correção dietética por médico-veterinário 
especializado em nutrição e nutrição clínica 
resultou em resultados satisfatórios e melhora 
clínica do paciente.
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RESUMO

A ocorrência de nefrolitíase aumentou 
consideravelmente nos últimos 20 anos, o que 
é preocupante, uma vez que esta condição está 
associada ao desenvolvimento de doença renal 
crônica e às altas taxas de morbimortalidade em 
gatos (18-30%). Em mais de 98% dos casos, os 
urólitos localizados no trato urinário alto destes 
animais são compostos predominantemente por 
oxalato de cálcio, um sal de natureza insolúvel, 
cuja etiologia é multifatorial. Dentre os fatores 
envolvidos na patogênese dos cálculos de oxalato 
de cálcio, a dieta desempenha papel fundamental, 
e preconiza-se a sua avaliação criteriosa à ocasião 
do diagnóstico de urolitíase. Estudos em humanos 
analisaram o uso dos probióticos e suplementos a 
base de citrato como potenciais recursos preventivos 
e terapêuticos nos casos de litíase por oxalato de 
cálcio, e atualmente a prescrição destes aditivos 
pode ser recomendada como uma nova estratégia 
no tratamento dos pacientes com nefrolitíase. 
No entanto, em felinos, os efeitos da dieta, dos 
probióticos e dos suplementos, especialmente 
aqueles à base de citrato, no manejo da litíase por 
oxalato de cálcio permanece pouco esclarecido 
devido à escassez de estudos. Desta forma, a 
presente revisão de literatura objetiva discutir o 
papel da nutrição clínica na prevenção dos urólitos 
de oxalato de cálcio em gatos, e como os probióticos 
e os suplementos à base de citrato podem ser 
indicados como novos recursos para o tratamento e 
prevenção da nefrolitíase em felinos.

PALAVRAS-CHAVE

oxalato de cálcio, probióticos, citrato de potássio, 
nutrição, gatos

ABSTRACT 

The occurrence of nephrolithiasis increased 
significantly over the past 20 years, which is 
worrisome once this condition is associated with 
the development of end-stage renal disease and 
high morbidity and mortality rate in cats (18 – 
30%). In 98% of the cases, the uroliths in the upper 
urinary tract of these animals are mostly formed 
by calcium oxalate, an insoluble salt. Many factors 
may lead to the development of calcium oxalate 
stones, such as diet. Nutritional assessment 
is recommended in patients diagnosed with 
lithiasis. Studies in humans showed the role of 
probiotics and citrate supplements in prevention 
and treatment of calcium oxalate stones, and 
nowadays their prescriptions are considered in 
the management of nephrolithiasis. However, the 
effects of diet, probiotics and citrate supplements 
on prevention and treatment of calcium oxalate 
stones in cats remain unclear. This review aims to 
discuss the role of clinical nutrition in prevention 
of calcium oxalate stones, and how the use of 
probiotics and citrate supplements may be used 
as new therapeutic tools for the management of 
nephrolithiasis in cats.

KEY WORDS

calcium oxalate, probiotics, potassium citrate, 
nutrition, cats

REVISÃO DE LITERATURA

A nefrolitíase é determinada pela presença de 
urólitos mais comumente localizados na região 
da pelve renal, como resultado da combinação de 
fatores físico-químicos que induzem à cristalização. 
A ocorrência de litíase não caracteriza uma 
doença per si, mas sim, a manifestação de diversas 
alterações, principalmente de origem metabólica 
(BARTGES; CALLENS, 2015). 

Tratando-se dos urólitos formados por oxalato 
de cálcio, por exemplo, os quais constituem 
mais de 98% dos casos de nefrolitíase em gatos, 
discute-se o papel do metabolismo mineral e do 
oxalato como importantes agentes envolvidos 
na patogênese deste cálculo. Desta forma, 
os diagnósticos diferenciais de hipercalcemia 
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idiopática felina, hiperparatireoidismo primário, 
doenças granulomatosas, e também a ocorrência 
de hipercalciúria, hiperoxalúria e hipocitratúria, 
devem ser consideradas como fatores de risco 
associadas ao desenvolvimento da litíase por 
oxalato de cálcio (BERENT, 2011; DIJCKER et al., 
2011; PALM; WESTROPP, 2011).

O manejo nutricional pode ser determinante para 
a formação de urólitos desta natureza, pois está 
intimamente ligado à hipercalciúria, hiperoxalúria 
e hipocitratúria. No que se refere ao aumento 
da excreção urinária de cálcio, a prescrição das 
dietas acidificantes com baixo teor de magnésio, 
recomendadas para o manejo dos cálculos de 
estruvita na década de 90 (naquela ocasião, a 
referida composição mineral era a mais prevalente 
dentre os felinos) foi considerada como um dos 
principais fatores responsáveis pelo aumento da 
frequência dos urólitos formados por oxalato de 
cálcio, uma vez que podem levar à hipercalciúria 
(LULICH et al., 2004; PALM; WESTROPP, 2011; 
SYME, 2012; PASSLACK; ZENTEK, 2013).

As dietas acidificantes resultam no aceleramento 
do turn over ósseo, e assim, na liberação 
de carbonato de cálcio, o qual constitui 
parte do sistema tampão do organismo. 
Consequentemente, com o intuito de manter 
a homeostase, nos rins ocorre o aumento da 
excreção urinária de cálcio. Quimicamente, este 
mineral apresenta alta afinidade pelo oxalato, e 
sob condições urinárias de saturação e pH ácido, 
há a formação de um sal insolúvel, isto é, o 
oxalato de cálcio (DEVUYST; PIRSON, 2007). 

A saturação da urina com substâncias 
calculogênicas é sabidamente um mecanismo 
envolvido na patogênese dos urólitos desta 
natureza, e por isso recomenda-se o estímulo à 
ingestão hídrica ao paciente, com o intuito de 
aumentar o volume e o fluxo urinários. Em felinos, 
o aumento do consumo de água pode ser induzido 
por meio da prescrição de dietas úmidas, as quais 
são constituídas por cerca de 85% de água em sua 
formulação (LULICH et al., 2004; DIJCKER et al., 
2011; LOTAN et al., 2013). 

Em um estudo com 173 gatos diagnosticados com 
urólitos de oxalato de cálcio foi observado que os 
animais sob regime de dieta úmida (77 a 81,2% de 
umidade) apresentaram até 60% de redução nos 
riscos de desenvolver litíase, quando comparados 
àqueles felinos alimentados com dieta seca (7 a 8% 
de umidade) (LEKCHAROENSUK et al., 2001). Em 
uma outra pesquisa, de delineamento cross over, 
realizada com apenas 10 gatos diagnosticados 
com oxalato de cálcio, observou-se que os animais 

apresentavam menor saturação urinária deste sal 
quando submetidos à dieta úmida formulada para 
a prevenção de oxalato de cálcio, em comparação 
à dieta seca de manutenção (LULICH et al., 2004). 
Diante destes resultados, os autores concluíram 
que os felinos se beneficiaram com o uso da dieta 
de prescrição para urolitíase por oxalato de cálcio. 
No entanto, é possível questionar se a redução da 
saturação urinária deste sal nestes casos pode ter 
sido determinada principalmente pelo fato de a 
referida dieta apresentar alto teor de umidade, 
em comparação à dieta seca. 

Desta forma, o manejo nutricional dos pacientes 
com urólitos formados por oxalato de cálcio deve 
ser avaliado criteriosamente. Nos pacientes com 
nefrolitíase, por exemplo, a dieta é a principal 
responsável pela formação dos cálculos de oxalato 
de cálcio em até 50% dos casos (IVANOVSKI; 
DRÜEKE, 2013).

Ainda sobre estes pacientes, embora a 
hipercalciúria desempenhe papel fundamental 
na patogênese da nefrolitíase, o consumo de 
dietas restritas em cálcio, com o intuito de evitar 
o aumento da excreção urinária deste mineral, 
é contraindicado (DIJCKER et al., 2011; PALM; 
WESTROPP, 2011). 

O cálcio, quando ingerido, forma sais insolúveis 
ao se ligar ao oxalato, e como consequência, a 
absorção intestinal deste último é prejudicada, 
sendo posteriormente eliminado nas fezes. 
Do contrário, isto é, quando há menor 
biodisponibilidade do cálcio no lúmen intestinal, 
o oxalato pode ser mais facilmente absorvido, o 
que pode resultar, por sua vez, em hiperoxalúria, 
a qual também constitui um dos fatores de risco 
para o desenvolvimento da litíase por oxalato de 
cálcio (TAYLOR; CURHAN, 2007).

Em estudos realizados em cães saudáveis 
verificou-se que a hiperoxalúria estava presente 
em associação à maior ingestão de oxalato por 
meio da dieta, somente quando esta apresentava 
baixos teores de cálcio (relação cálcio:oxalato<18). 
Por outro lado, quando a relação cálcio:oxalato 
era maior que 25 (cálcio:oxalato>25), e portanto, 
considerada alta, a oxalúria mantinha-se reduzida 
e estável, independente do conteúdo de oxalato 
na dieta (DIJCKER et al., 2011).  

Por fim, quando variados teores de oxalato e 
baixas concentrações de cálcio eram inseridos na 
formulação dos alimentos, a excreção urinária de 
oxalato variava significativamente, de 0 a 400%. 
Desta forma, estes resultados demonstraram que 
a oxalúria é intimamente dependente dos teores 
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de cálcio adicionados à dieta, de forma que 
haverá mínima excreção urinária de oxalato em 
cães, de acordo com o referido estudo, quando a 
formulação obedecer à relação cálcio:oxalato>40 
(DIJCKER et al., 2011).

Em felinos, as concentrações de oxalato na dieta 
comercial são desconhecidas, bem como os 
efeitos destas formulações sobre a oxalúria, de 
forma que novos estudos são necessários para 
esclarecer o papel da dieta e do aumento da 
excreção urinária de oxalato na patogênese dos 
urólitos desta composição, na referida espécie 
(DIJCKER et al., 2011). 

Estima-se, no entanto, que a contribuição da dieta 
para a ocorrência de hiperoxalúria em gatos não-
domiciliados seja de pouca importância devido 
à natureza essencialmente carnívora destes 
animais, o que implica no consumo de alimentos 
pobres em oxalato. Por outro lado, vegetais 
e cereais, constituintes habituais da dieta de 
onívoros como ratos e humanos, são alimentos 
ricos em oxalato, os quais contribuem em até 
68% dos casos para o aumento de sua excreção 
urinária (DIJCKER et al., 2011).

A absorção intestinal do oxalato, no entanto, 
não depende somente da dieta, nem da presença 
de minerais, como o cálcio, no lúmen intestinal. 
Bactérias que utilizam o oxalato como substrato, e 
que são colonizadoras do intestino de mamíferos, 
especialmente do cólon, podem desempenhar 
papel central no metabolismo do oxalato, pois 
são capazes de reduzir consideravelmente sua 
biodisponibilidade. Estes microorganismos 
são conhecidos pela sigla “OMBS”, devido 
à designação em inglês  enteric oxalate-
metabolizing bacterial specie (IVANOVSKI; 
DRÜEKE, 2013; GIARDINA et al., 2014).

Em um estudo, os OMBS foram avaliados na 
microbiota intestinal de cães saudáveis e com 
urolitíase por oxalato de cálcio, a partir de 
amostras de fezes, e os resultados demonstraram 
que houve diferença significativa entre os grupos. 
Os pesquisadores inferiram, portanto, que a 
microbiota intestinal pode estar associada ao 
desenvolvimento dos cálculos de oxalato de cálcio 
(GNANANDARAJAH et al., 2012). 

Dentre os OMBS mais estudados em indivíduos com 
este tipo de litíase, está a Oxalobacter formigenes, 
uma bactéria gram-negativa, anaeróbica, que 
utiliza o oxalato como fonte de carbono e energia 
para sua sobrevivência. A degradação do oxalato 
no lúmen intestinal por este microorganismo 
compromete a absorção deste ácido, o que leva à 

redução das concentrações plasmáticas de oxalato, 
e consequentemente, da oxalúria (IVANOVSKI; 
DRÜEKE, 2013). 

De acordo com um estudo em humanos, apenas 
17% dos pacientes com nefrolitíase por oxalato de 
cálcio apresentaram O. formigenes na microbiota 
intestinal, em comparação aos 38% dos indivíduos 
saudáveis. Estes pesquisadores concluíram que a 
presença desta bactéria foi associada à redução 
de até 70% no risco da ocorrência de nefrolitíase 
por oxalato de cálcio (KAUFMAN et al., 2008). 

Em um outro estudo, a prevalência de O. 
formigenes em cães diagnosticados com 
urólitos de oxalato de cálcio foi de apenas 
25%, enquanto que nos animais saudáveis foi 
de 50%, e 75% nos cães clinicamente normais, 
cujas raças não eram consideradas predispostas 
para o desenvolvimento deste tipo de litíase 
(GNANANDARAJAH et al., 2012). 

Neste mesmo estudo, a presença do gene 
“oxc”, que determina a atividade da enzima 
degradadora de oxalato das bactérias O. 
formigenes, foi avaliada pela técnica de PCR em 
amostras de fezes, e observou-se que os cães 
com litíase de oxalato de cálcio apresentavam a 
presença significantemente reduzida deste gene, 
quando comparados àqueles saudáveis de raças 
não predispostas (GNANANDARAJAH et al., 2012). 

Além dos resultados supracitados, os autores 
deste estudo também observaram que os cães com 
cálculos de oxalato de cálcio, em comparação aos 
animais clinicamente normais, sem predisposição 
racial para o desenvolvimento deste tipo de 
litíase, apresentaram maiores concentrações 
bioquímicas de oxalato, e sugeriu-se que isto 
decorreu do comprometimento na degradação 
deste ácido, o que foi atribuído ao fato de os 
cães doentes não apresentarem O. formigenes 
em suas microbiotas. Diante dos resultados até 
aqui descritos, a conclusão deste estudo foi que 
a ausência da colonização intestinal do referido 
microorganismo em cães constitui um fator 
de risco para o desenvolvimento da litíase por 
oxalato de cálcio nesta espécie. Em felinos, estudos 
semelhantes não foram realizados até o presente 
momento (GNANANDARAJAH et al., 2012). 

Além da O. formigenes, outros microorganismos 
e seus possíveis efeitos na redução da 
biodisponibilidade do oxalato também foram 
avaliados em diversos estudos, como os do gênero 
Lactobacillus. Neste diverso grupo de bactérias 
primariamente não patogênicas, muitas espécies 
podem utilizar o oxalato como substrato. Estudos 
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em humanos e ratos já demonstraram inclusive, 
que a suplementação desta bactéria resultou em 
menor excreção urinária de oxalato (BORGHI; 
NOUVENNE; MESCHI, 2010; GOMATHI et al., 2015).

A partir do resultado de todos estes estudos em 
diferentes espécies, sugeriu-se que o uso destas 
bactérias como probióticos poderiam ser de 
grande valia, e por isso, outras pesquisas foram 
realizadas com o intuito de avaliar a eficácia 
da suplementação destes microorganismos 
na prevenção e tratamento da litíase por 
oxalato de cálcio.

Um destes estudos testou in vitro dois probióticos 
de uso veterinário compostos por bactérias do 
gênero Lactobacillus. O probiótico que apresentava 
em sua formulação o Lactobacillus acidophilus 
foi capaz de degradar significativamente as 
concentrações de oxalato de cálcio. Desta forma, a 
conclusão da pesquisa foi que o uso de probióticos 
formulados com L. acidophilus foi eficiente em 
reduzir a quantidade de oxalato in vitro, e que 
novos estudos seriam necessários para avaliar seus 
efeitos sobre o desenvolvimento da litíase por 
oxalato de cálcio in vivo (CHO et al., 2015).

Principalmente nos casos de nefrolitíase, o 
uso de probióticos vem sendo avaliado como 
uma nova estratégia para a prevenção e para o 
tratamento conservativo dos cálculos de oxalato 
de cálcio. Devido ao caráter insolúvel destes 
urólitos, quando presentes no trato urinário 
alto, a abordagem terapêutica é muito restrita, 
uma vez que a remoção cirúrgica desta litíase, 
se localizada nos rins é contraindicada, e no 
caso dos ureteres, a ureterotomia pode levar 
frequentemente à complicações, como estenose 
de ureter, e mais gravemente, ao uroabdomen 
(BORGHI; NOUVENNE; MESCHI, 2010; BERENT, 
2011; IVANOVSKI; DRÜEKE, 2013). 

Atualmente, os recursos intervencionistas utilizados 
em felinos são aqueles relacionados à endourologia, 
mas que apesar de demonstrarem bons resultados 
no tratamento da nefro/ureterolitíase associadas à 
obstrução urinária, não atuam na resolução da causa 
de base do desenvolvimento da litíase por oxalato 
de cálcio (DEFARGES; BERENT; DUNN, 2013).

O uso de probióticos, por sua vez, pode contribuir 
para a redução da oxalúria, sabidamente um 
fator de risco para a formação dos urólitos desta 
natureza, e por isso, a possibilidade de empregá-
lo como um novo aliado às demais terapias 
preestabelecidas, poderia ser útil para a prevenção 
e tratamento da nefrolitíase por oxalato de cálcio 
(JAIRATH et al., 2015). 

Além de contribuírem para o controle da 
oxalúria, os probióticos poderiam exercer efeito 
imunomodulador, o que seria desejável, pois a 
inflamação e o estresse oxidativo ocasionados 
pelos cálculos de oxalato instalados nos rins 
podem levar à ocorrência de lesões, e culminar em 
doença renal crônica avançada, o que compromete 
consideravelmente a qualidade de vida, e a 
sobrevida dos indivíduos (GIARDINA et al., 2014).

Um estudo in vitro avaliou a resposta 
imunomoduladora de células mononucleares 
periféricas, ao uso de probióticos  formulados 
com L. acidophillus, O. formigenes, dentre outros 
OMBS. Como resultado, observou-se que L. 
acidophillus foi altamente eficaz em degradar o 
oxalato e em inibir à inflamação, e desta forma, os 
autores deste estudo concluíram que o emprego 
de probióticos contendo a referida bactéria 
constitui uma nova ferramenta para a prevenção 
e para o tratamento da hiperoxalúria, e também 
dos eventos imunoinflamatórios associados à 
cristalização por oxalato (GIARDINA et al., 2014).

Além do uso de probióticos, a suplementação com 
citrato também vem sendo considerada como 
uma nova possibilidade no manejo da litíase por 
oxalato de cálcio. A sua prescrição é fortemente 
recomendada inclusive, para pacientes humanos 
com nefrolitíase, de acordo com a medicina 
baseada em evidências (PEARLE et al., 2014). 

Considera-se a implementação do citrato de 
potássio nestes pacientes devido aos seus efeitos 
preventivos sobre à formação dos cálculos de 
oxalato de cálcio. O citrato forma complexos 
solúveis quando ligado a este mineral, e 
assim, impede a nucleação, o crescimento e 
a agregação dos cristas, sendo considerado, 
portanto, um inibidor da cristalização, assim 
como o magnésio. Além disso, o citrato é capaz 
de alcalinizar a urina, o que também dificulta a 
cristalização (MATTLE; HESS, 2005). 

Estudos realizados em pacientes humanos 
diagnosticados com cálculos por oxalato de cálcio, 
mantidos sob tratamento com citrato de potássio, 
demonstraram outros benefícios deste suplemento 
quanto à prevenção das litíases por oxalato de 
cálcio. Dentre estes efeitos desejáveis está a maior 
excreção urinária da proteína de Tamm-Horsfall, a 
qual também inibe o desenvolvimento deste tipo 
de cálculo (DUAN et al., 2013).

Em gatos com litíase por oxalato de cálcio, avaliou-
se, em um estudo cross over, a influência da dieta 
de manutenção e de prescrição (enriquecida com 
citrato de potássio) sobre a proteína de Tamm-

2o lugar
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Horsfall, no entanto, nenhum efeito foi observado 
sobre a magnitude da excreção urinária desta 
glicoproteína (LULICH et al., 2012).

Estes resultados divergentes podem estar associados 
ao duplo papel da proteína de Tamm-Horsfall no 
desenvolvimento dos urólitos de oxalato de cálcio, 
de acordo com o pH urinário. Quando ácido, ela 
promove a cristalização deste sal, do contrário, isto 
é, no pH básico, apresenta efeito inibitório sobre a 
agregação (DUAN et al., 2013).

Diante dos benefícios do citrato sobre a 
alcalinização da urina, sobre o aumento da 
excreção urinária de Tamm-Horsfall e sobre 
a inibição da cristalização é compreensível, 
portanto, que a ocorrência de hipocitratúria, 
observada em até 60% dos pacientes humanos 
com nefrolitíase, constitua um importante fator 
de risco para o desenvolvimento de cálculos de 
oxalato de cálcio (MATTLE; HESS, 2005). 

Em gatos com litíase deste tipo, a suplementação 
com citrato de potássio deve ser avaliada como uma 
nova abordagem preventiva e terapêutica, visto 
que os procedimentos invasivos frequentemente 
implicam em complicações, principalmente 
nos casos de nefro/ureterolitíase associadas à 
obstrução, conforme discutido previamente 
(PALM; WESTROPP, 2011). 

A dose de suplementação de citrato de potássio 
indicada para felinos com litíase por oxalato de 
cálcio varia de 100 a 150 mg/kg/dia, no entanto, 
estudos ainda são necessários para avaliar os 
efeitos da suplementação sobre a excreção 
urinária de citrato, e principalmente, sobre a 
eficácia na prevenção e tratamento dos gatos com 
nefrolitíase (PALM; WESTROPP, 2011). 

CONCLUSÃO

O manejo nutricional no felino com nefrolitíase 
é de suma importância, haja visto o papel da 
dieta no desenvolvimento dos urólitos de 
oxalato de cálcio. A prescrição de dietas úmidas 
pode ser de grande valia para estes pacientes, 
uma vez que estas podem exercer efeitos 
desejáveis sobre a saturação urinária, e inibir, 
desta forma, a cristalização. A recomendação de 
probióticos vem sendo discutida como um novo 
recurso preventivo e terapêutico em pacientes 
humanos com nefrolitíase. Estudos em felinos 
com nefrolitíase são necessários para avaliar o 
papel das bactérias degradadoras de oxalato 
como uma nova estratégia na prevenção e no 
tratamento conservativo da litíase por oxalato 
de cálcio. A prescrição de citrato de potássio 

é fortemente recomendada em humanos com 
nefrolitíase. Em gatos, é possível que este 
suplemento traga benefícios naqueles animais 
com cálculos de oxalato de cálcio associados 
à hipocitratúria, no entanto, estudos são 
necessários para avaliar os efeitos do uso do 
citrato de potássio sobre a excreção urinária de 
citrato em felinos com nefrolitíase.
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RESUMO

A parvovirose é uma doença causada pelo 
parvovírus canino e acomete principalmente cães 
jovens. O vírus afeta células de divisão rápida, 
como medula óssea e intestino delgado, causando 
necrose do epitélio das criptas intestinais e atrofia 
dos vilos, destruição de células progenitoras da 
medula e consequente leucopenia. Os principais 
sinais clínicos são apatia, anorexia, êmese e diarreia 
mucoide a sanguinolenta. O conjunto destes sinais 
clínicos e laboratoriais pode levar à translocação 
bacteriana, sepse e óbito, e para evitar estes 
resultados é essencial que a recuperação do 
intestino seja no menor tempo possível. Sabe-se 
que a alimentação tem um papel essencial em 
otimizar o processo de recuperação intestinal, por 
isso é recomendada uma orientação nutricional 
imediata. O presente estudo retrospectivo teve 
o intuito de analisar casos de cães com menos 
de um ano de idade atendidos no Hospital 
Veterinário “Governador Laudo Natel” da 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (UNESP) – campus Jaboticabal de janeiro 
de 2014 a janeiro de 2016, com sinais clínicos e 
laboratoriais indicativos de parvovirose, e avaliar 
a influência da alimentação precoce na resposta 
clínica dos animais. Foram identificados 73 casos 
que se encaixaram no perfil necessário e os dados 
considerados para análise foram encaminhamento 
ou não ao Serviço de Nutrição Clínica, variação de 
peso (nos animais que retornaram após primeiro 
atendimento), escore de condição corporal (ECC) no 
primeiro atendimento, via e tipo de alimentação, 
além de distribuição de atendimentos por gênero e 
estação do ano, e as respectivas taxas de óbito dos 

grupos citados acima. Foi possível observar maior 
incidência de óbitos nos animais que não tiveram 
acompanhamento nutricional, e também no 
grupo de menor ECC no primeiro atendimento e 
no grupo que perdeu peso durante o tratamento. 
Dentre os que tiveram acompanhamento 
nutricional, aqueles que necessitaram de 
colocação de sonda apresentaram maior taxa de 
óbito. Além disso, observou-se maior prevalência 
da doença em machos e na primavera. 

PALAVRAS-CHAVE

parvovírus; parvovirose; gastroenterite 
hemorrágica; crescimento.

ABSTRACT 

Parvovirosis is a disease caused by the canine 
parvovírus and affects mainly Young dogs. The 
virus affects cells of rapid division, like bone 
marrow and small bowel, causing intestinal 
crypt epithelium necrosis and villous atrophy, 
destruction of progenitor cells and consequent 
leucopenia. The main clinical signs are apathy, 
anorexia, emesis and mucoid to hemorrhagic 
diarrhea. This set of clinical and laboratorial signs 
may lead to bacterial translocation, sepsis and 
death, and to avoid these results it is essential 
that the time of recovery of the bowels be 
the least possible. It is known nowadays that 
feeding has an essential role in optimizing 
the intestinal recovery process, and therefore 
it is recommended an immediate nutritional 
orientation. This present retrospective study had 
the aim of evaluating cases of dogs with less than 
one year of age assessed in the “Governador 
Laudo Natel” Veterinary Hospital of the Agrarian 
and Veterinarian Sciences School of the “Júlio 
de Mesquita Filho” São Paulo State University 
(UNESP) – campus Jaboticabal, from January 2014 
to January 2016, with clinical signs indicative of 
parvovirosis and evaluate the influence of early 
feeding in the animals’ clinical response. Seventy-
three cases that fit the profile were identified and 
the data considered for analysis was assessment 
or not by the Clinical Nutrition Service, weight 
variation (for animals that returned after the first 
clinical assessment), body condition score (BCS) 
on the first assessment, way and type of feeding, 
along with distribution of assessments by gender 
and season of year, and the respective death 
rates. It was possible to observe higher incidence 
of death in the animals that had no nutritional 
assessment and also in the group with low BCS in 

3o lugar
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the first consult and in the group that lost weight 
during treatment. Among the animals that had 
nutritional consult, those that needed feeding 
tube placement had higher death rates. Besides, 
there was a greater prevalence of the disease in 
males and during spring.

KEY WORDS

parvovirus; parvovirosis; hemorrhagic 
gastroenteritis; growth.

INTRODUÇÃO

A parvovirose é uma doença relativamente 
recente, reconhecida em 1967 e emergente em 
1978, e continua sendo uma causa importante de 
enterites e óbitos em filhotes de cães (Goddard 
e Leisewitz, 2010). No Brasil, os primeiros relatos 
de gastroenterites hemorrágicas datam de 1979, 
mas somente em 1980 houve a disseminação da 
doença em cães (Jericó, Neto e Kogika, 2015). É 
uma doença infecciosa causada pelo parvovírus 
canino tipo 1 (PVC-1) ou tipo 2 (PVC-2), sendo este 
último o responsável pela manifestação clássica de 
enterite em cães, possuindo dois subtipos, PVC-
2b e PVC-2c. A transmissão do vírus é orofecal ou 
oronasal, em cães que entram em contato com 
fezes ou fômites com fezes de animais infectados, 
e os sinais geralmente se manifestam de 2 a 5 
semanas após a infecção (Goddard e Leisewitz, 
2010; Nelson e Couto, 2010; Decaro e Buonavoglia, 
2012). O PVC-2 atinge preferencialmente células 
de divisão rápida, como células progenitoras da 
medula óssea, causando leucopenia, e células do 
epitélio das criptas intestinais, levando à necrose 
do epitélio intestinal e à atrofia de vilos (Mohr et 
al., 2003; Lamm e Rezabek, 2008; Nelson e Couto, 
2010; Jericó, Neto e Kogika, 2015).  A Figura 1 ilustra 
a diferença entre um intestino de um cão infectado 
com parvovírus e o de um cão não infectado.

Figura 1 – À esquerda, intestino de cão infectado com parvovírus; 
à direita, intestino não afetado por parvovírus (fonte: Lamm e 
Rezabek, 2008).

A excreção fecal de partículas virais pode acontecer 
de três dias após a infecção até 3 a 4 semanas após 
manifestação dos sinais, e fora deste período os 
testes diagnósticos podem ter resultado negativo. 
A infecção pode ocorrer em cães de qualquer sexo, 
idade e raça, mas afeta principalmente filhotes 
de 6 semanas a 6 meses de idade e algumas raças 
aparentam ser mais susceptíveis, como Labrador, 
Rottweiler, Pastor Alemão e American Pit Bull 
(Goddard e Leisewitz, 2010; Nelson e Couto, 2010). 

Fatores que predispõem à infecção do parvovírus 
em cães são a falta de imunidade protetora, 
presença de parasitas intestinais e vivência em 
ambientes superlotados e/ou com condições 
sanitárias inadequadas. Os principais sinais clínicos 
são anorexia, letargia, êmese e diarreia (desde 
mucoide até hemorrágica) (Lamm e Rezabek, 2008; 
Goddard e Leisewitz, 2010; Nelson e Couto, 2010). 
A diarreia pode estar ausente nas primeiras 24 a 48 
horas da manifestação da doença, e nem sempre é 
hemorrágica. A perda intestinal de proteínas pode 
ocorrer em consequência da inflamação da mucosa 
intestinal, levando à hipoalbuminemia, e os vômitos 
frequentes podem levar à esofagite. Esses sinais 
juntamente com baixo ou nenhum consumo de 
água e alimentos levam rapidamente à desidratação 
e consequente choque hipovolêmico. Caso o vírus 
afete também os progenitores de medula óssea, 
o animal pode apresentar leucopenia transitória 
ou prolongada, aumentando a susceptibilidade 
do animal à infecções mais graves, principalmente 
se houver translocação bacteriana pela perda da 
barreira intestinal, que pode levar ao óbito (Lamm 
e Rezabek, 2008; Goddard e Leisewitz, 2010; Nelson 
e Couto, 2010).

O diagnóstico da parvovirose é realizado 
principalmente de acordo com histórico do 
paciente e exame físico, além de testes laboratoriais 
específicos. Os animais infectados liberam partículas 
virais nas fezes, tornando o teste ELISA com material 
fecal a melhor opção para diagnóstico. Porém após 
5 a 15 dias da vacinação com vírus vivo modificado 
este teste pode resultar em falso positivo. No início 
da doença e 10 a 14 dias depois do começo das 
manifestações, a eliminação nas fezes de partículas 
virais é menor, podendo o teste ELISA ser negativo 
(Nelson e Couto, 2010; Jericó, Neto e Kogika, 2015). 

O tratamento de parvovirose é semelhante a 
outras gastroenterites agudas. Parte importante do 
tratamento é a reposição hidroeletrolítica o mais 
rápido possível, assim como o uso de antibióticos, 
especialmente em pacientes neutropênicos, com 
ou sem presença de febre. Se necessário deve-
se administrar antieméticos e tratar doenças 
concomitantes, como verminoses. É importante 
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que seja recomendada a internação dos animais 
acometidos, pois garantir a hidratação e 
medicação é essencial. No início do tratamento 
é indicada a medicação e reposição de fluidos 
de maneira endovenosa ou subcutânea, já que 
muitos animais apresentam êmese em grande 
volume e frequência, tornando a medicação por 
via oral menos eficaz (Goddard e Leisewitz, 2010; 
Jericó, Neto e Kogika, 2015). 

A alimentação também deve ser parte integral 
do tratamento da doença, seja ela parenteral 
ou enteral, esta última voluntária ou via sonda. 
A alimentação auxilia na recuperação mais 
rápida do intestino (Nelson e Couto, 2010). 
Tradicionalmente é feito jejum de 3 a 7 dias em 
pacientes em estado crítico com alterações de 
barreira intestinal, como a enterite causada pela 
parvovirose. Porém atualmente já são reconhecidos 
os benefícios da alimentação concomitante com 
o tratamento, como fonte do principal estímulo 
para crescimento, reparo e integridade das 
células intestinais. A falta de nutrientes no lúmen 
intestinal leva a persistência da atrofia de mucosa 
intestinal e supressão da proliferação de células 
da cripta intestinal (Mohr et al., 2003). Pacientes 
com vômitos incoercíveis devem receber nutrição 
parenteral, mas a alimentação enteral deve ser 
introduzida assim que possível, pois mesmo em 
animais saudáveis há atrofia dos vilos após dias de 
jejum e com nutrição parenteral total (Lippert et 
al., 1989). Um estudo por Mohr e colaboradores 
(2003) avaliou 30 cães com sinais clínicos de 
infecção por parvovírus, divididos em 2 grupos, 
um que não seria alimentado até 12 horas após 
cessarem os vômitos e outro em que a alimentação 
foi iniciada 12 horas após admissão no hospital, 
independente de presença de vômitos. O grupo 
que foi alimentado independentemente de 
presença de êmese apresentou melhora clínica 
24 horas mais rápido do que o grupo que foi 
alimentado apenas após cessão de êmese. Outro 
estudo por Costa, Conceição e Lopes (2009) avaliou 
a influencia da adição de glutamina (500mg/
kg) na melhora clínica de cães com parvovirose, 
mas não encontrou evidências de mudança na 
recuperação intestinal. A recomendação geral 
para casos de enterites é que uma dieta completa 
e altamente digestível seja fornecida (proteína 
com digestibilidade maior que 85% e gordura 
com digestibilidade maior que 90%), com baixa 
fibra e gordura moderada (Hand et al., 2010; 
Fascetti e Delaney, 2012).

A imunidade ao PVC após infecção e/ou vacinação 
é para toda a vida, logo os animais não vacinados 
ou vacinados de maneira inadequada são os mais 
susceptíveis. Por isso a melhor prevenção para o 

parvovírus canino é a vacinação com vírus vivo 
modificado, que deve ser feita em sua primeira dose 
entre as primeiras seis e oito semanas de vida do 
animal e deve ser repetida em outras duas doses com 
21 dias de intervalo cada (Goddard e Leisewitz, 2010; 
Decaro e Buonavoglia, 2012). 

A taxa de sobrevivência está entre 9% em animais 
não tratados e 64% ou maior em animais tratados 
(Goddard e Leisewitz, 2010). Um estudo por Ling 
e colaboradores (2012) na Austrália avaliou os 
fatores de risco para o óbito em casos registrados 
de parvovirose, e encontrou uma taxa total de 
mortalidade de 42% no país. Entre os principais 
fatores encontrados para óbito estavam animais 
não vacinados ou vacinados incorretamente, sexo e 
estação do ano. O prognóstico geralmente é favorável 
caso o animal sobreviva aos quatro primeiros dias de 
sinais clínicos e recebendo tratamento o mais rápido 
possível (Nelson e Couto, 2010).

No Brasil não há dados sobre a influência de uma 
orientação nutricional adequada na recuperação de 
animais jovens infectados com parvovírus canino. 
Este estudo visou analisar esta influência através 
da avaliação de taxas de óbito e alta hospitalar, 
levando em consideração não só o fato de alimentar 
o animal, mas também algumas variáveis que são 
influenciadas pela nutrição, como variação de peso 
e escore de condição corporal.

MATERIAL E MÉTODOS

Animais

Para o presente estudo foram analisados 
retrospectivamente os casos de cães menores de 
um ano de idade com diagnóstico de parvovirose 
confirmado por teste imunocromatográfico rápido 
ou com sinais clínicos e laboratoriais condizentes 
com parvovirose, atendidos no Hospital Veterinário 
“Governador Laudo Natel” da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – campus 
Jaboticabal, de janeiro de 2014 a janeiro de 2016. 

O teste específico utilizado para diagnóstico 
de parvovírus canino foi o CPV + CCV Ag Teste 
(Eco Diagnóstica - Linha Veterinária), um teste 
imunocromatográfico rápido para detecção de 
coronavírus e parvovírus canino, sem reação 
cruzada com rotavírus, cinomose e giárdia. O teste 
possui sensibilidade de 99,3% e especificidade 
99,4% para parvovírus de acordo com o fabricante, 
e é realizado utilizando swab de amostra de fezes 
ou vômito do animal. As Figuras 2 e 3 ilustram 
os procedimentos para realização do teste e seus 
resultados, respectivamente.
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Com relação aos sinais clínicos e laboratoriais 
foram incluídos os animais com 4 ou mais dos 
seguintes: leucopenia (leucócitos totais < 6000/
µL), hematoquezia com escore de condição fecal 
de 0 a 2 (numa escala de 0 a 5), êmese, apatia, 
hiporexia ou anorexia e resultado positivo em teste 
imunocromatográfico rápido para PVC.

Além dos dados sugestivos e comprobatórios de 
parvovirose foram extraídas outras informações do 
prontuário de cada animal, a saber: peso no primeiro 
atendimento e no último retorno, escore de condição 
corporal (ECC) no primeiro atendimento, sexo, 
encaminhamento ou não ao Serviço de Nutrição 
Clínica, presença de êmese e hematoquezia no 
primeiro atendimento, via de alimentação e tipo de 
alimento, óbito ou alta recebida. O peso no último 
retorno foi contabilizado apenas em animais que 
voltaram após primeiro atendimento; caso contrário 
esta informação foi desconsiderada para tal animal. 
Os animais que tiveram as informações acima 
incompletas não foram considerados. O escore de 
condição corporal foi avaliado utilizando escala de 1 
a 9, de acordo com Laflamme (1997).

Animais

Nos casos atendidos pelo Serviço de Nutrição 
Clínica, foram oferecidas algumas opções de dietas 
comerciais disponíveis no Hospital Veterinário após 
a anamnese, incluindo ração seca e palatabilizantes 

Figura 2 – Realização do CPV + CCV Ag Teste, com amostra de fezes 
coletada de animal com suspeita de parvovirose.

Figura 4 – Exemplo de opções oferecidas pelo Serviço de Nutrição 
Clínica para avaliação de apetite e interesse pelo alimento.

Figura 5 – Animal com parvovirose ingerindo os alimentos 
oferecidos em ambulatório.

Figura 3 – À esquerda, cassete de CPV + CCV Ag Teste, em 
resultado negativo. À direita, cassete de CPV + CCV Ag Teste, 
em resultado positivo.

(creme de leite, ração úmida tipo patê e ração 
úmida tipo pedaços ao molho). As opções foram 
oferecidas em prato descartável (Figura 4) para 
evitar transmissão para outros pacientes, e o apetite 
e interesse do animal pelo alimento foram avaliados 
para decidir se seria necessário ou não a colocação 
de sonda nasoesofágica/nasogástrica (Figura 5).

3o lugar

Caso o animal demonstrasse apetite satisfatório 
(ingestão de mais de 50% da quantidade 
oferecida), a primeira indicação seria a ingestão 
voluntária de alimento. O alimento escolhido para 
ingestão voluntária foi dependente do histórico 
do animal, mas sempre dentre as seguintes opções: 
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A alimentação prescrita para o uso na sonda foi 
ração comercial para cães filhotes ou alimentação 
enteral preparada pelo Serviço de Nutrição Clínica 
(Figura 7), cujos ingredientes e respectiva taxa de 
inclusão na fórmula se apresentam na Tabela 1 e a 
composição básica se encontra na Tabela 2. 

Quando o animal não teve raça definida ou 
quando se encontrava fora de padrão de tamanho 
da raça, o peso adulto foi estimado com base na 
idade e peso atuais e expectativa de crescimento 
individual para cada animal.

No caso de não aceitação e desinteresse do animal 
pelo alimento, seria indicado ao proprietário 
a colocação de sonda mediante sua aprovação 
e confirmação de posicionamento em exame 
radiográfico de tórax, em topografia latero-
lateral (Figura 6).

Figura 6 – Imagem radiográfica de sonda nasogástrica colocada 
em animal com parvovirose (Serviço de Diagnóstico por Imagem da 
FCAV/UNESP – Jaboticabal).

Figura 7 – Animal sendo alimentado após colocação de sonda 
nasoesofágica com dieta enteral preparada pelo Serviço de 
Nutrição Clínica.

Tabela 1 – Ingredientes da dieta enteral preparada pelo Serviço 
de Nutrição Clínica do Hospital Veterinário “Governador Laudo 
Natel” da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – 
campus Jaboticabal.

Ingrediente % de inclusão na fórmula

Extrato solúvel
de soja

15,4

Dextrose em pó 1,2

Suplemento comercial 
vitamínico e mineral 
veterinário em pó

0,8

Cereal vitaminado e 
instantâneo

1,2

Creme de leite 11,5

Água 69,6

Cloreto de potássio líquido 
19,1%

0,3

Quantidade

Energia metabolizável
(kcal/ml)

0,96

Proteína bruta
(% na matéria seca)

32,1

Extrato etéreo
(% na matéria seca)

27,3

Tabela 2 – Composição básica da dieta enteral preparada pelo 
Serviço de Nutrição Clínica do Hospital Veterinário “Governador 
Laudo Natel” da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – 
campus Jaboticabal.

ração seca comercial com ou sem palatabilizantes, 
ração úmida comercial ou dieta caseira.

As opções de dieta comercial recomendadas ao 
proprietário foram todas indicadas para cães filhotes 
pelos fabricantes. A decisão entre a prescrição de 
dieta caseira e comercial dependia de informações 
do histórico, como se o proprietário ofereceu 
dieta caseira durante o período de manifestação 
dos sinais e qual o interesse do animal por tal 
alimento, além da aceitação ou não do alimento 
comercial oferecido em ambulatório. Cada opção 
recomendada para ingestão voluntária, tanto 
de dieta caseira quanto de dieta comercial, teve 
quantidade individual calculada de acordo com a 
necessidade energética para cães em crescimento 
após o desmame recomendada pelo Nutrient 
Requirements of Dogs and Cats (National Research 
Council, 2006) de acordo com a fórmula abaixo:
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Quantidade

Energia metabolizável (kcal/g) 2,04

Proteína bruta (%) 26,47

Extrato etéreo (%) 16,35

Matéria Mineral (%) 7,32

Fibra bruta (%) 1,27

Extrativo não nitrogenado (%) 48,59

Cálcio (%) 1,32

Fósforo (%) 0,93

A escolha entre alimento comercial e dieta 
enteral era feita com base no volume final diário 
a ser ingerido pelo animal, optando-se sempre 
pelo menor volume após adição de água no 
alimento para evitar estímulo emético por maior 
distensão gástrica.

Em animais com sonda, a quantidade  
ecomendada de alimento teve como base a 
fórmula de necessidade energética recomendada 
para cães adultos inativos pelo Nutrient 
Requirements of Dogs and Cats (National Research 
Council, 2006), (95 x peso corporal0,75), por conta do 
menor volume a ser administrado em comparação 
com o cálculo de cães filhotes após desmame, cujo 
volume seria impraticável por ser muito grande. Em 
animais que estavam 3 ou mais dias em anorexia 
a alimentação foi feita gradualmente para evitar 
síndrome de realimentação, iniciando com 25% da 
quantidade total diária no primeiro dia, 50% no 
segundo dia, 75% no terceiro dia e 100% a partir 
do quarto dia. Inicialmente o número de refeições 
diárias recomendado foi de 8 refeições, podendo ter 
sido diminuída a frequência no caso de redução ou 
fim dos episódios eméticos.

A dieta caseira, prescrita quando necessário, foi 
formulada pelo Serviço de Nutrição Clínica com base 
nas necessidades diárias recomendadas para filhotes 
após o desmame pelo Nutrient Requirements of 
Dogs and Cats (National Research Council, 2006), e 
sua composição básica se encontra na Tabela 3. A 
dieta caseira prescrita nos casos necessários tinha 
como ingredientes carne moída bovina cozida ou 
peito de frango cozido, fígado bovino cozido, arroz 
branco cozido, cenoura cozida e um suplemento 
veterinário comercial vitamínico e mineral.

Tratamento instituído

Independentemente de o animal ter sido atendido 
pelo Serviço de Nutrição Clínica, foi instituído 
tratamento clínico para os animais atendidos. 

Tabela 3 – Composição básica na matéria seca da dieta caseira 
para filhotes após o desmame do Serviço de Nutrição Clínica do 
Hospital Veterinário “Governador Laudo Natel” da FCAV/UNESP – 
campus Jaboticabal.

Inicialmente a via preferencial de administração 
das medicações e fluidoterapia foi a injetável, 
seja ela intravenosa ou subcutânea. O tratamento 
suporte seguiu o protocolo para parvovirose do 
setor de Clínica Médica de Pequenos Animais do 
Hospital Veterinário “Governador Laudo Natel” 
como presente a seguir:

• Fluidoterapia por via intravenosa com Ringer 
com lactato (velocidade poderia depender do 
grau de desidratação do animal, mas geralmente 
foi de 10 ml/kg/hora).

• Ranitidina por via subcutânea 2,2 mg/kg a cada 
8 ou 12 horas.

• Ondansetrona por via intravenosa 0,5 mg/
kg a cada 12 horas diluída com fluido estéril ou 
maropitant por via subcutânea 0,1 ml/kg a cada 
24 horas.

• Associação de metronidazol por via intravenosa 
lenta 20mg/kg com cefazolina por via intravenosa 
30 mg/kg a cada 12 horas ou de metronidazol por 
via intravenosa lenta 20 mg/kg com ampicilina 
por via intravenosa 22 mg/kg a cada 12 horas.

• Gentamicina 1 ml via oral a cada 24 horas.

• Interferon 1 ml via oral a cada 24 horas (caso 
haja leucopenia).

• Sucralfato por via oral 30 mg/kg a cada 8 ou 12 
horas, com 1 hora de jejum antes e 1 hora depois 
da administração.

• Dipirona (associada com escopolamina) por via 
subcutânea 25 mg/kg a cada 8 ou 12 horas.

O tipo de associação de antibióticos depende 
da disponibilidade do material no hospital 
veterinário, mas o preferencial foi a associação de 
metronidazol e ampicilina quando a administração 
foi intravenosa e de metronidazol e cefazolina 
quando por via oral.

Análise dos dados

Inicialmente os animais avaliados foram 
distribuídos de acordo com o atendimento 
feito ou não pelo Serviço de Nutrição Clínica. 
Para analisar os fatores que interferiram na 
evolução da doença e, em particular, para obter 
a porcentagem de mortalidade de cada grupo, os 
animais atendidos pelo Serviço de Nutrição Clínica 
foram distribuídos em grupos de acordo com a via 
e tipo de alimentação de alimentação na maior 
parte do tratamento: um grupo de animais que se 
alimentaram voluntariamente, de dieta caseira ou 
alimento comercial; e outro grupo de alimentação 
via sonda nasoesofágica/nasogástrica, com dieta 
enteral preparada pelo Serviço de Nutrição Clínica 
ou alimento comercial.
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Quanto ao escore de condição corporal no primeiro 
atendimento, todos os animais foram divididos em 
grupos de acordo com escala de 1 a 9: um grupo de 
ECC de 1 a 4 e outro de ECC de 5 a 9.

Os animais que retornaram para avaliação após 
primeiro atendimento foram distribuídos em 
três grupos de acordo com a variação de peso: 
um grupo para animais perderam peso (peso do 
último atendimento 2% menor do que peso do 
primeiro atendimento); um grupo para animais 
que mantiveram peso (peso do último atendimento 
entre 2% a mais ou a menos do que no primeiro 
atendimento); e outro grupo para animais que 
ganharam peso (peso do último atendimento 2% 
maior do que peso do primeiro atendimento).

Além disso, em todos os casos foram avaliados os 
quesitos gênero do animal e estação do ano em 
que o animal foi trazido ao Hospital Veterinário 
para primeiro atendimento.

RESULTADOS

Foram localizados 79 registros casos de animais com 
suspeita de ou diagnosticados com parvovirose. 
Destes, foram excluídos 6 casos por inconsistência 
de informações ou por não conseguir contato 
com proprietários, totalizando 73 casos avaliados. 
Destes, 28 tiveram o diagnóstico confirmado 
por teste CPV + CCV Ag Teste (Eco Diagnóstica - 
Linha Veterinária), 22 tiveram resultado negativo 

neste mesmo teste e 23 animais não realizaram 
o teste SNAP, mas apresentaram sinais clínicos 
condizentes com a doença. 

Destes mesmos 73 casos avaliados, 10 (13,7%) não 
passaram pelo Serviço de Nutrição Clínica, 3 (30%) 
deles vindo a óbito. Dos 63 casos que tiveram 
orientação nutricional, 12 (19%) vieram a óbito. 

Dos 63 animais que foram atendidos pelo 
serviço de nutrição, 27 (43%) colocaram 
sonda no primeiro atendimento, sete (11%) 
comeram voluntariamente mas ao longo do 
tratamento precisaram colocar sonda e 29 (46%) 
comeram voluntariamente durante todo o 
período de atendimento. 

Dos 73 animais avaliados, apenas 45 retornaram 
ao hospital veterinário para reavaliação após o 
diagnóstico e tratamento iniciais, e somente estes 
foram avaliados conforme sua variação de peso. 
Quanto ao escore de condição corporal (ECC), 
somente foram observados escores de condição 
corporal de 2 a 6 numa escala de 1 a 9 (Laflamme, 
1997), e todos os 73 animais foram avaliados neste 
quesito. O grupo que teve maior mortalidade foi 
o grupo de ECC menor do que 5.

A distribuição dos animais nos grupos de variação 
de peso, ECC no primeiro atendimento e via e tipo 
de alimentação e suas respectivas taxas de óbito 
se encontram na Tabela 4.

Tipo Grupo Subgrupo
No de animais 

(subgrupo)
Mortalidade do 
subgrupo (%)

No de animais 
(grupo)

Mortalidade do 
grupo (%)

Variação de 
peso*

Perda --- --- --- 11 27,3

Manutenção --- --- --- 11 9,1

Ganho --- --- --- 23 8,7

ECC no 1º
atendimento

ECC de 1 a 4

ECC 1 0 ---

54 24
ECC 2 3 0

ECC 3 16 50

ECC 4 35 14,3

ECC de 5 a 9

ECC 5 17 5,9

19 5,25

ECC 6 2 0

ECC 7 0 ---

ECC 8 0 ---

ECC 9 0 ---

Via de
alimentação e 
tipo de
alimento**

Ingestão
voluntária

Dieta caseira 9 0

30 0Alimento 
comercial

21 0

Via sonda

Dieta enteral 20 40

33 33,3Alimento 
comercial

13 23

*=avaliado apenas em animais que retornaram após primeiro atendimento; **=avaliado apenas em animais que foram atendidos pelo Serviço 
de Nutrição Clínica.

Tabela 4 – Distribuição de animais por grupo de variação de peso, de escore de condição corporal (ECC) no primeiro atendimento e de via de 
alimentação e tipo de alimento, suas subdivisões e respectivas taxas de óbito.
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*Verão=de 22/12 a 19/03; outono=20/03 a 20/06; inverno=21/06 a 
22/09; primavera=23/09 a 21/12.

Tabela 5 – Distribuição dos casos confirmados ou suspeitos 
de parvovirose por gênero e estação do Hospital Veterinário 
“Governador Laudo Natel” da FCAV/UNESP – campus Jaboticabal 
de janeiro de 2014 a janeiro de 2016.

A escolha entre alimento comercial e dieta 
enteral era feita com base no volume final diário 
a ser ingerido pelo animal, optando-se sempre 
pelo menor volume após adição de água no 
alimento para evitar estímulo emético por maior 
distensão gástrica.

Em animais com sonda, a quantidade  
ecomendada de alimento teve como base a 
fórmula de necessidade energética recomendada 
para cães adultos inativos pelo Nutrient 
Requirements of Dogs and Cats (National 
Research Council, 2006), (95 x peso corporal0,75), 
por conta do menor volume a ser administrado 
em comparação com o cálculo de cães filhotes 
após desmame, cujo volume seria impraticável 
por ser muito grande. Em animais que estavam 
3 ou mais dias em anorexia a alimentação foi 
feita gradualmente para evitar síndrome de 
realimentação, iniciando com 25% da quantidade 
total diária no primeiro dia, 50% no segundo dia, 
75% no terceiro dia e 100% a partir do quarto 
dia. Inicialmente o número de refeições diárias 
recomendado foi de 8 refeições, podendo ter sido 
diminuída a frequência no caso de redução ou fim 
dos episódios eméticos.

A dieta caseira, prescrita quando necessário, foi 
formulada pelo Serviço de Nutrição Clínica com 
base nas necessidades diárias recomendadas 
para filhotes após o desmame pelo Nutrient 
Requirements of Dogs and Cats (National 
Research Council, 2006), e sua composição básica 
se encontra na Tabela 3. A dieta caseira prescrita 
nos casos necessários tinha como ingredientes 
carne moída bovina cozida ou peito de frango 
cozido, fígado bovino cozido, arroz branco cozido, 
cenoura cozida e um suplemento veterinário 
comercial vitamínico e mineral.

Número de casos (% do total)

Sexo
Macho 45 (57%)

Fêmea 34 (43%)

Estação
do ano*

Verão 8 (10,1%)

Outono 15 (19%)

Inverno 18 (22,8%)

Primavera 38 (48,1%)

DISCUSSÃO

O perfil geral obtido das maiores taxas de óbito foi 
o animal que perdeu peso durante o tratamento, 
que tinha um escore de condição corporal abaixo 
do ideal (menor que 5, numa escala de 1 a 9) e 
que não comeu voluntariamente no primeiro 
atendimento. Além disso, os animais que não 
tiveram uma avaliação nutricional durante o 
tratamento tiveram uma maior taxa de óbito 
do que os animais que passaram por avaliação 
nutricional. Os números de animais não atendidos 
pelo Serviço de Nutrição Clínica são baixos, 
refletidos pela própria disponibilidade do serviço 
e percepção dos colegas do hospital veterinário 
quanto à importância de uma orientação 
nutricional adequada. Por isso é necessário cuidado 
ao extrapolar os valores obtidos neste estudo para 
a realidade geral sem uma análise mais profunda, 
pois este alto número de atendimento de animais 
por um setor especializado de nutrição clínica não 
é comum na rotina.

De acordo com os resultados deste estudo, pode-
se associar a alimentação como um importante 
fator na recuperação de animais, como citam 
Nelson e Couto (2010), pois os animais que 
foram alimentados tiveram taxa de óbito menor 
do que animais que não foram alimentados 
imediatamente. A análise de óbitos pelas vias de 
alimentação indicou que o prognóstico é melhor 
em animais que se alimentam voluntariamente 
desde o primeiro atendimento, pois prov 
avelmente são animais que não apresentam uma 
condição clínica tão deteriorada. 

Uma maior taxa de mortalidade absoluta foi 
encontrada em animais que foram alimentados 
com dieta enteral pela sonda ao invés de alimento 
comercial. Este resultado pode indicar tanto que 
os animais que são diagnosticados e orientados 
quanto à nutrição mais tardiamente tem menor 
chance de recuperação, quanto que a fórmula 
utilizada pelo Serviço de Nutrição Clínica pode 
não ter sido suficiente para suprir todas as 
necessidades de um filhote em estado de doença. 
Outro fator que pode ter influenciado este fato é 
o de que animais com sonda tiveram necessidade 
energética menor fornecida, pois caso contrário o 
volume a ser feito via sonda seria muito grande e 
impraticável em animais com episódios eméticos. 
Assim sendo, pode ser necessária a formulação de 
uma nova fórmula própria para uso em sondas 
que supra as necessidades de cães filhotes de 
acordo com o Nutrient Requirements of Dogs and 
Cats (NRC, 2006), com alta densidade calórica para 
que o volume fornecido seja o menor possível, 
diminuindo possibilidade de êmese por distensão 
gástrica em conjunto com efeitos da doença.
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CONCLUSÃO

A partir do objetivo principal e dos dados obtidos 
neste estudo pode-se concluir então que alguns dos 
fatores prognósticos negativos no que diz respeito 
à nutrição em cães com parvovírus ou suspeita de 
infecção pelo mesmo são ausência de apetite, baixo 
escore de condição corporal no primeiro atendimento 
e perda de peso ao longo do tratamento. 

Animais sem orientação nutricional imediata 
mostraram-se mais susceptíveis ao óbito, 
assim como animais que não se alimentaram 
voluntariamente desde o primeiro atendimento. 
Assim, a orientação nutricional adequada e 
a intervenção alimentar precoce podem ser 
consideradas importantes fatores para a alta dos 
animais deste estudo, e insinua-se como um fator 
preponderante a ser também adotado na rotina 
geral da clínica médica de pequenos animais.
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