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5º PRÊMIO DE PESQUISA PremieRpet®

SOBRE A PREMIAÇÃO

Voltado para profissionais de medicina veterinária e zootecnia, o 5º 
Prêmio de Pesquisa PremieRpet® teve seus vencedores contem-
plados na terça-feira, 30 de abril, em um evento exclusivo no Terraço 
Itália, em São Paulo. Entre cerca de 120 convidados estavam os par-
ticipantes do prêmio, acadêmicos de algumas das mais importantes 
faculdades de medicina veterinária do país, os principais expoentes 
na área clínica, parceiros da PremieRpet® e formadores de opinião.

A premiação foi sucedida por uma apresentação do economista e 
especialista em mercado financeiro Teco Medina, titular do quadro 
“O Assunto é Dinheiro”, da rádio CBN. Ele abordou um tema de inte-
resse geral que despertou a curiosidade dos convidados: “Brasil: um 
novo olhar sobre a economia”. Com bom humor e conteúdo qua-
lificado, sua fala tratou das perspectivas para o cenário econômico 
brasileiro e suas implicações no curto e médio prazos.

SOBRE O JÚRI

Todos os trabalhos inscritos no 5º Prêmio 
de Pesquisa PremieRpet®  foram avaliados 
por uma comissão julgadora formada pela 
Dra. Cristiana Fonseca Pontieri e Dra. Ju-
liana Toloi Jeremias, profissionais do CDN 
– Centro de Desenvolvimento Nutricional 
e da PremieRpet®, além de uma especia-
lista convidada: Dra. Cecília Villaverde Haro, 
membro da European College of Veterinary 
and Comparative Nutrition. A metodologia 
utilizada garantiu o anonimato dos candida-
tos em todas as etapas da avaliação.

Dra. Cecilia  
Villaverde Haro

Membro da
European College 
of Veterinary and 
Comparative  
Nutrition

Dra. Juliana
Toloi Jeremias

Pesquisadora
do Centro de
Desenvolvimento
Nutricional

Dra. Cristiana  
Fonseca Pontieri

Diretora do
Centro de
Desenvolvimento
Nutricional
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EVENTO DE PREMIAÇÃO

A homenagem aos ganhadores foi condu-
zida pelo supervisor de Capacitação Técni-
co-Científica da PremieRpet®, Flavio Lopes 
da Silva. A Diretora de Planejamento Estra-
tégico e Marketing Corporativo, Madalena 
Spinazzola, declarou que “o Prêmio de Pes-
quisa tem por objetivo incentivar a produção 
do conhecimento científico voltado para a 
nutrição de pequenos animais”. Ainda de 
acordo com Madalena, “acreditamos que é 
papel de todos os participantes do mercado 
fazer com que a nutrição assuma a impor-
tância que todos nós sabemos que ela tem 
para a promoção da saúde e do bem-estar 
dos pets. Por isso, realizamos investimentos 
permanentes para fomentar a pesquisa e a 
inovação na área, o prêmio é uma dessas ini-
ciativas”.
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Trabalho: Influência de parâmetros nutricionais e laboratoriais na 
sobrevida de cães com doença renal crônica

Orientado: Doutoranda FMVZ/USP Vivian Pedrinelli

Orientador: Prof. Dr. Marcio Antonio Brunetto

Prêmio: Viagem para participar do ACVIM Forum – The American 
College of Veterinary Internal Medicine, Arizona – EUA

“A oportunidade de poder participar do prêmio e ter o trabalho 
reconhecido, em meio a tantos outros trabalhos de alto nível, é de 
grande importância. Em um cenário onde a pesquisa no país sofre 
preconceito da população e cortes de verbas constantemente, 
iniciativas como o 5º Prêmio de Pesquisa PremieRpet® são 
essenciais para incentivar o trabalho na área de nutrologia e nutrição 
de cães e gatos. Em participações em congressos e simpósios 
internacionais, observamos sempre que a pesquisa na área de 
nutrição de pets no Brasil está no mesmo patamar, senão mais 
avançada. Assim, o incentivo torna-se mais importante ainda, pois 
permite que nosso trabalho seja exposto internacionalmente e cada 
vez mais reconhecido mundo afora”.
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RESUMO

A doença renal crônica (DRC) é uma afec-
ção comum em cães, e fatores como con-
centrações séricas de creatinina, albumina e 
fósforo no momento do diagnóstico podem 
influenciar na sobrevida destes pacientes. O 
presente estudo retrospectivo teve como 
objetivo avaliar a relação entre a sobrevida 
de cães com DRC e parâmetros laborato-
riais (creatinina, fósforo, albumina e hema-
tócrito) e nutricionais [escore de condição 
corporal (ECC), escore de massa muscular 
(EMM), tipo de alimento consumido, via de 
alimentação e apetite]. Foram incluídos 116 
cães com DRC nos estágios 2 a 4, e a sobre-
vida foi calculada considerando o tempo en-
tre diagnóstico e óbito do animal. As curvas 
de sobrevida foram configuradas pela aná-
lise de Kaplan-Meier e para a comparação 
entre as curvas foi utilizado o teste log-rank. 
Os fatores relacionados ao diagnóstico que 
influenciaram na sobrevida foram estágio da 

doença (p<0,0001), concentração sérica de 
fósforo (p=0,0005), hematócrito (p=0,0001), 
ECC (p=0,0391), EMM (p=0,0002), alimento 
consumido (p=0,0009), via de alimentação 
(p<0,0001) e apetite (p=0,0007). A partir dos 
dados obtidos foi possível concluir que o 
diagnóstico precoce, assim como avaliação 
nutricional e prescrição de alimento coadju-
vante renal são estratégias determinantes 
para garantir maior sobrevida de cães com 
doença renal crônica. 

PALAVRAS-CHAVE
nutrição clínica; canino; prognóstico; insufi-
ciência renal; hiperfosfatemia. 

INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS NUTRICIONAIS E LABORATORIAIS NA SOBREVIDA 
DE CÃES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA

INTRODUÇÃO 

A doença renal crônica (DRC) é considerada 
uma das doenças mais comuns em cães, e 
sua incidência pode variar entre 0,5 a 3,0% 
na população geral, podendo chegar a 10% 
na população canina de hospitais veteriná-
rios (POLZIN, 2014; BROWN, 2019). Trata-
-se de uma doença progressiva causada por 
alterações morfológicas e funcionais dos 
rins, cujas manifestações clínicas geralmen-
te ocorrem quando há o comprometimento 
de mais de 70% dos néfrons funcionais, e 
sua origem pode ser congênita ou adquirida, 
esta última mais comum em animais acima 
de 7 anos (POLZIN; OSBORNE; O’BRIEN, 
1992; BROWN et al., 1997; RUBIN, 1997; 
POLZIN, 2011; BARTGES, 2012). 
 
O diagnóstico é realizado pelo conjunto de 
informações obtidas no histórico, manifes-
tações clínicas e exames laboratoriais. As 

principais manifestações clínicas em cães 
com DRC são poliúria, polidipsia, êmese 
e fraqueza muscular, resultantes da redu-
ção da capacidade de filtração renal e do 
acúmulo de substâncias tóxicas (POLZIN, 
2011; BARTGES, 2012). Já as alterações la-
boratoriais mais comuns desta doença são 
azotemia, hiperfosfatemia, acidose me-
tabólica, anemia não regenerativa, isoste-
núria e proteinúria (FORRESTER; ADAMS; 
ALLEN, 2010; POLZIN, 2010). Alterações 
em exames de imagem, como ultrassono-
grafia, também são ferramentas diagnósti-
cas para DRC, principalmente para caracte-
rização de alterações congênitas (POLZIN, 
2011; BARTGES, 2012). Com o objetivo 
de focar nas necessidades das diferentes 
fases da doença, a International Renal In-
terest Society (IRIS, 2017a) sugere quatro 
estágios da DRC (Tabela 1).

Tabela 1 - Estágios da doença renal crônica em cães de acordo com a IRIS (2017a).

1

Estágio Concentração sérica de
creatinina (mg/dL)

Descrição

< 1,4 Sem azotemia, porém com alterações como menor habilidade
de concentração urinária e achados em exames de imagem

2 1,4 – 2,0 Leve azotemia, com manifestações clínicas leves ou ausentes

3 2,01 – 5,0 Azotemia moderada, com manifestações clínicas variadas

4 > 5,0 Risco de manifestações sistêmicas e crises urêmicas
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Diversos fatores podem influenciar a velo-
cidade de progressão da doença e, assim, 
a sobrevida do animal. Entre eles está o au-
mento da concentração de fósforo sérico, 
que leva à deposição de fosfato de cálcio em 
tecidos moles, inclusive nas células renais, 
o que aumenta a perda de células funcio-
nais (POLZIN; OSBORNE; O’BRIEN, 1992). 
A anemia normocítica normocrômica não 
regenerativa ocorre principalmente pela re-
dução da síntese de eritropoetina pelos rins 
e também é comum em cães com DRC, po-
dendo levar à hiporexia e anorexia e assim 
piorar a condição geral de saúde do animal 
e reduzir sua sobrevida (KING et al., 1992; 
POLZIN, 2011). 

Outra alteração comum em cães com DRC 
é a hipoalbuminemia, cuja causa principal é 
a perda glomerular de proteína (BROWN et 
al., 2013). Alguns estudos correlacionaram 
a concentração de albumina sérica com so-
brevida em cães. Michel (1993) observou 
que animais hospitalizados com concentra-
ções de albumina abaixo de 2,7 g/dL apre-
sentaram menor alta hospitalar do que ani-
mais com concentrações acima deste valor. 
Já em cães com DRC, dois estudos consta-
taram menor sobrevida em pacientes com 
hipoalbuminemia quando comparados com 
aqueles que apresentaram valores dentro 

do intervalo de referência (PARKER; FREE-
MAN, 2011; RUDINSKY et al., 2018). 

Associada ao tratamento conservativo, a 
nutrição é considerada uma ferramenta im-
portante no manejo da DRC e, portanto, há 
recomendação de introdução de alimento 
coadjuvante a partir do estágio 2 (FORRES-
TER; ADAMS; ALLEN, 2010; POLZIN, 2011; 
IRIS, 2017b). Os objetivos nutricionais para 
pacientes com DRC são o auxílio no contro-
le de manifestações clínicas da doença, re-
dução de distúrbios eletrolíticos e minerais 
e manutenção da massa muscular e da con-
dição corporal (BARTGES, 2012). Todavia, é 
preciso levar em consideração que anorexia 
e hiporexia são consequências comuns da 
DRC e ocorrem pelo conjunto de alterações 
metabólicas causadas pela doença (FOR-
RESTER; ADAMS; ALLEN, 2010; BARTGES, 
2012). Para cães que, mesmo com trata-
mento de suporte, não apresentam ingestão 
voluntária suficiente para suprir sua necessi-
dade energética e nutricional, pode-se reco-
mendar a colocação de sondas alimentares 
(REMILLARD; SAKER, 2010; POLZIN, 2014). 

Há poucas evidências sobre fatores que in-
fluenciam a sobrevida de cães com doença 
renal crônica. Em estudo retrospectivo reali-
zado por Parker e Freeman (2011), 100 cães 

com DRC foram avaliados e foi observado 
que cães diagnosticados no estágio 2 da do-
ença apresentaram maior sobrevida do que 
aqueles diagnosticados nos estágios 3 e 4. 
Além disso, foi observado que cães abaixo 
do peso apresentaram menor sobrevida do 
que cães com peso ideal ou acima dele. Ou-
tro estudo recente, conduzido por Rudinsky 
e colaboradores (2018), avaliou de maneira 
prospectiva a influência de fatores na sobre-
vida de 27 cães com DRC. Fatores como hi-
poalbuminemia, hiperfosfatemia, baixo ECC 
e perda muscular foram associados com 
menor sobrevida destes animais. 

Quanto à avaliação da influência do tipo de 
alimento na sobrevida de cães com DRC, um 
estudo avaliou por 24 meses dois grupos de 
animais, um que consumiu alimento coad-
juvante renal e outro que consumiu dieta de 
manutenção (JACOB et al., 2002). Durante 
este período, cães que consumiram o ali-
mento coadjuvante demoraram 2,5 vezes 
mais para apresentar crises urêmicas, e a 
sobrevida deste grupo foi quase três vezes 
maior do que o grupo que consumiu alimen-
to de manutenção. 

Com base nas escassas informações relati-
vas a parâmetros como tipo de alimentação, 
ECC, EMM e concentrações séricas de subs-

tâncias relacionadas à DRC na sobrevida de 
cães acometidos por esta afecção, este es-
tudo teve como objetivo avaliar a influência 
de parâmetros laboratoriais e nutricionais na 
sobrevida destes animais.

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram avaliados, de forma retrospectiva, 
prontuários de cães atendidos no período 
de fevereiro de 2013 a dezembro de 2018 
pelos serviços de clínica médica e nutrologia 
de um hospital veterinário. Foram incluídos 
no estudo cães com mais de 12 meses de 
idade, com concentrações séricas de crea-
tinina acima de 1,4 mg/dL por período maior 
do que três meses e com densidade uriná-
ria menor do que 1,030, o que caracterizou 
animais diagnosticados com DRC a partir do 
estágio 2 (IRIS, 2017a). Os critérios de exclu-
são foram cães com doenças concomitan-
tes no momento do diagnóstico e animais 
cujos prontuários não apresentassem as in-
formações necessárias para o estudo. Além 
disso, não foram consideradas fêmeas ges-
tantes ou lactantes e cães diagnosticados 
com alterações renais congênitas. 

As informações obtidas dos prontuários 
dos animais foram: idade; raça; peso; esco-
re de condição corporal (ECC) (LAFLAMME, 



17

5º PRÊMIO DE PESQUISA PremieRpet®

1997); escore de massa muscular (EMM) 
(MICHEL et al., 2011); presença de hiporexia 
ou anorexia no momento do diagnóstico; 
alimento prescrito no diagnóstico e alimen-
to consumido em 75% ou mais do tempo 
de sobrevida; colocação ou não de sonda 
alimentar; concentrações séricas de creati-
nina, albumina, fósforo e ureia no momento 
do diagnóstico; e valores de porcentagem 
de hematócrito no momento do diagnós-
tico. Os intervalos de referência considera-
dos para albumina, fósforo e hematócrito 
foram aqueles utilizados pelo laboratório do 
hospital onde foi realizado o presente estu-
do. Para o cálculo da sobrevida, foi utilizada 
a data de óbito registrada no prontuário ou 
a informada pelo proprietário após contato 
telefônico. Quando não foi possível obter a 
data ou caso o animal ainda estivesse vivo 
após o término do levantamento, esta in-
formação foi considerada como dado cen-
surado e a data considerada para a curva de 
sobrevivência foi a do último atendimento 
prestado pelo hospital. 

A análise estatística foi realizada no progra-
ma GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Softwa-
re, EUA). Para a elaboração das curvas de 
sobrevida foi utilizada a análise de Kaplan-
-Meier e para a comparação entre estas 
curvas foi utilizado o teste log-rank (Mantel-

-Cox). Valores de p≤0,05 foram considera-
dos como significativos. 

RESULTADOS 

Do total de 2174 animais atendidos no 
período selecionado, 116 cães atenderam 
os critérios determinados, sendo 59 fêmeas 
e 57 machos, com idade média de 11,4±3,5 
anos e peso corporal médio de 13,9±11,4 
kg no diagnóstico. As raças observadas 
incluíram cães sem raça definida (n=40), 
Poodle médio (n=17), Labrador Retriever 
(n=9), Cocker Spaniel Inglês (n=7), Lhasa 
Apso (n=6), Schnauzer Miniatura (n=6), 
Pinscher (n=5), Dachshund (n=4), Golden 
Retriever (n=4), Yorkshire Terrier (n=4), Shih 
Tzu (n=3), Weimaraner (n=2) e um exemplar 
de cada raça a seguir: Beagle, Boxer, Bull 
Terrier, Kuvasz, Maltês, Pastor Alemão, 
Pastor Branco Suíço, Pug e Terrier Brasileiro. 

Seis cães ainda estavam vivos no momento 
da análise dos dados e 16 cães não tiveram 
data de óbito estabelecida. Dos 94 cães com 
óbito definido, 83 foram submetidos à euta-
násia e 11 morreram em seus domicílios.

A distribuição dos cães com DRC nos pa-
râmetros referentes a estágio, exames la-
boratoriais, ECC, EMM, apetite, via de ali-

1o LUGAR - VIVIAN PEDRINELLI

mentação e alimento consumido pode ser 
observada na Tabela 2.

Tabela 2 - Parâmetros de cães com doença renal crônica no momento do diagnóstico e sua influência na sobrevida.

Estágio1

ECC2

EMM3

No cães (%)

50 (43,1)
43 (37,1)
23 (19,8)

48 (41,4)
35 (30,2)
33 (28,4)

9 (7,8)
34 (29,2)
51 (44,0)
22 (19,0)

Mediana de 
sobrevida (dias)

475a

187b

13c

125a

103a

327b

45a

122a

206b

255c

p

<0,0001

0,0391

0,0002

2
3
4

Fósforo4

Hematócrito4

Albumina4

31 (48,4)
33 (51,6)

59 (53,6)
51 (46,4)

18 (17,5)
85 (82,5)

573
136

99
415

128
263

0,0005

0,0001

0,2260

≤ 5,5mg/dL
> 5,5mg/dL

≤ 37%
> 37%

≤ 2,3g/dL
> 2,3g/dL

Apetite

Via de alimentação

Alimento5

38 (32,8)
38 (32,8)
40 (34,4)

41 (35,4)
75 (64,6)

63 (54,3)
53 (45,7)

33a

246b

429b

32
309

309
92

0,0007

<0,0001

0,0009

Anorexia
Hiporexia
Sem alteração

Sonda
Oral

Coadjuvante renal6

Outros

1 a 3
4 e 5
6 a 9

0
1
2
3

Legenda: ¹Estadiamento de acordo com a IRIS (2017a); ²Escore de condição corporal em escala de 9 pontos de acordo com Laflamme 
(1997); ³Escore de massa muscular em escala de 4 pontos de acordo com Michel e colaboradores (2011); 4Dados não observados em 
todos os animais do estudo no momento do diagnóstico; 5Alimento consumido por 75% ou mais do tempo de sobrevida; 6Alimentos 
coadjuvantes comerciais ou caseiros formulados pelo serviço de nutrologia do local do estudo; a,b,c Medianas de parâmetros com mais de 
duas variáveis com letras distintas diferiram entre si (p<0,05).
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Os fatores estágio da doença, concentra-
ção sérica de fósforo, ECC, EMM e porcen-
tagem de hematócrito apresentaram dife-
rença quanto a sobrevida no momento do 
diagnóstico (Figuras 1 a 5). A concentração 
de albumina sérica, entretanto, não exerceu 
influência no tempo de sobrevida (Figura 6). 

Quanto às concentrações séricas de ureia, 
apenas 2 animais apresentaram valores den-
tro do intervalo de referência para a espécie 
e, por este motivo, não foi possível estabele-
cer curva de sobrevida para este parâmetro.

1o LUGAR - VIVIAN PEDRINELLI

Figura 1 - Curva de sobrevida de cães com doença renal crônica 
de acordo com o estágio da doença (IRIS, 2017a) no momento do 
diagnóstico (p<0,0001).

Figura 2 - Curva de sobrevida de cães com doença renal crônica 
de acordo com as concentrações séricas de fósforo no momento 
do diagnóstico (p=0,0005).

Figura 3 - Curva de sobrevida de cães com doença renal crônica 
de acordo com o escore de condição corporal (ECC) (LAFLAMME, 
1997) no momento do diagnóstico (p=0,0391).

Figura 4 - Curva de sobrevida de cães com doença renal crônica 
de acordo com o escore de massa muscular (MICHEL et al., 2011) 
no momento do diagnóstico (p=0,0002).

Figura 5 - Curva de sobrevida de cães com doença renal crônica 
de acordo com a porcentagem de hematócrito no momento do 
diagnóstico (p=0,0001).

Figura 6 - Curva de sobrevida de cães com doença renal crônica 
de acordo com as concentrações séricas de albumina no momen-
to do diagnóstico (p=0,2260).

A via de alimentação e o apetite no momen-
to do diagnóstico também influenciaram na 
sobrevida de cães, sendo que não houve di-
ferença entre animais com hiporexia e sem 
alteração de apetite (p=0,1080), mas houve 
diferença entre animais com anorexia e os 
demais (p=0,0088) (Figuras 7 e 8).
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Os tipos de alimentos prescritos na ocasião 
do diagnóstico incluíram: 28 (24,1%) pres-
crições de alimentos comerciais coadju-
vantes renais; 29 (25,0%) de alimentos ca-
seiros com restrição de fósforo e proteína; 
12 (10,4%) de alimento comercial extrusa-
do para animais idosos; 9 (7,8%) de alimen-
to caseiro de manutenção; e 15 (12,9%) de 
alimentos diversos. Além disso, 6 (5,2%) 
prescrições foram de sucedâneos do leite 
e 17 (14,6%) de dieta em pó para alimen-
tação enteral de cães, todas elas com ob-
jetivo de alimentação via sonda alimentar. 
Quanto ao alimento consumido em 75% 
ou mais do tempo de sobrevida, os animais 
que consumiram alimentos coadjuvantes 
renais, sendo eles comerciais ou caseiros 
formulados pelo serviço de nutrologia do 
hospital onde o estudo foi realizado, apre-
sentaram maior tempo de sobrevida quan-
do comparados aos cães que consumiram 
outros alimentos (Figura 9).

1o LUGAR - VIVIAN PEDRINELLI

Figura 7 - Curva de sobrevida de cães com doença renal crônica 
de acordo com o apetite no momento do diagnóstico (p=0,0007).

Figura 8 - Curva de sobrevida de cães com doença renal crônica 
de acordo com a via de alimentação no momento do diagnóstico 
(p<0,0001).

Figura 9 - Curva de sobrevida de cães com doença renal crônica 
de acordo com o tipo de alimento consumido em 75% ou mais do 
tempo de sobrevida (p=0,0009).

A distribuição dos cães nos parâmetros 
apetite e via de alimentação de acordo com 
o estágio de diagnóstico da DRC pode ser 
observada na Tabela 3.

Tabela 3 - Distribuição de cães nos parâmetros apetite e via de alimentação de acordo com o estágio da doença renal 
crônica, no momento do diagnóstico.

Estágio1

Sem alteração (%)

24 (48,0)
13 (30,2)
3 (13,0)

Via de alimentação

Oral (%)

41 (82,0)
28 (65,1)
9 (39,1)

Sonda (%)

9 (18,0)
15 (34,9)
14 (60,9)

Apetite

Anorexia (%)

9 (18,0)
15 (34,9)
14 (60,9)

Hiporexia (%)

17 (34,0)
15 (34,9)
6 (26,1)

2
3
4

Legenda: 1Estadiamento de acordo com a IRIS (2017a);



23

5º PRÊMIO DE PESQUISA PremieRpet®

DISCUSSÃO 

No presente estudo, os fatores associados 
à maior sobrevida em cães com DRC foram 
estágios iniciais da doença, maior ECC, me-
nor perda de massa muscular, normofosfa-
temia e porcentagem de hematócrito den-
tro do intervalo de referência para a espécie, 
além do consumo de alimento coadjuvante 
para doença renal crônica, cães com apetite 
sem alterações ou hiporexia e cães com ali-
mentação por via oral. 

O estágio da doença apresentou correla-
ção negativa com o tempo de sobrevida na 
população estudada, semelhante a estu-
dos anteriores (PARKER; FREEMAN, 2011; 
RUDINSKY et al., 2018). Este fato é impor-
tante, pois demonstra que o diagnóstico 
precoce da doença aumenta considera-
velmente a sobrevida do animal. Isto pode 
ser devido tanto à instituição de tratamen-
to conservativo, que auxilia na correção de 
distúrbios como desidratação, acidose me-
tabólica e hiperfosfatemia, quanto à mu-
dança para um alimento coadjuvante, que 
no presente estudo também foi associada 
a maior sobrevida. 

Cães acima do peso ideal (ECC 6 a 9) apre-
sentaram maior sobrevida do que cães 

abaixo do peso e no peso ideal (ECC 1 a 3 
e ECC 4 e 5, respectivamente), semelhan-
te aos resultados encontrados em estudos 
realizados por Parker e Freeman (2011) e 
Rudinsky e colaboradores (2018). No pre-
sente estudo, optou-se por não avaliar o 
peso dos animais, mas sim o ECC e EMM, 
uma vez que mesmo que o peso sofra al-
terações, ele pode subestimar a caquexia 
e levar em consideração edema ou ascite. 
Desta forma, o peso pode ser considerado 
um marcador pouco específico e que não 
apresenta associação com sobrevida em 
cães com DRC, constatado no estudo de 
Parker e Freeman (2011). 

Diversas doenças crônicas podem levar a 
perda de peso e também de massa mus-
cular, incluindo a DRC (REMILLARD; SAKER, 
2010). O ECC é empregado para avaliação 
de depósitos de gordura corporal e, por 
isso, deve ser usado em conjunto com a 
avaliação da massa muscular, uma vez que 
não há associação clínica entre estas duas 
avaliações (LAFLAMME, 1997; MICHEL et 
al., 2011). No presente estudo, animais que 
no momento do diagnóstico foram classifi-
cados com depleção muscular leve, mode-
rada ou grave apresentaram menor sobre-
vida do que aqueles que não apresentaram 
perda muscular no momento do diagnós-
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tico. Até o momento, apenas um estudo 
avaliou a associação do EMM na sobrevida 
de cães com DRC, no qual os autores en-
contraram resultados semelhantes ao pre-
sente estudo (RUDINSKY et al., 2018). O 
estudo citado, porém, dividiu os animais em 
apenas dois grupos de acordo com a condi-
ção muscular: aqueles com perda muscu-
lar e aqueles sem perda muscular. Assim, 
o presente trabalho apresenta uma análise 
mais completa de acordo com a escala de 
escore de massa muscular publicada por 
Michel e colaboradores (2011), o que torna 
a avaliação mais específica. 

A hipoalbuminemia não apresentou rela-
ção com a sobrevida de cães com DRC no 
presente estudo, ao contrário de outras 
publicações em cães (PARKER; FREEMAN, 
2011; RUDINSKY et al., 2018). A diferen-
ça observada entre os estudos anteriores 
e a presente pesquisa pode ser atribuída 
aos intervalos de referência utilizados. No 
presente estudo, utilizou-se o valor de re-
ferência de 2,3 g/dL como ponto de corte, 
por ser o utilizado pelo laboratório do local 
do estudo. Já no trabalho de Rudinsky e co-
laboradores (2018), o ponto de corte consi-
derado foi de 2,9 g/dL, enquanto no estudo 
de Parker e Freeman (2011) esta informa-
ção não foi disponibilizada. 

Outro parâmetro que teve correlação ne-
gativa com a sobrevida foi a concentração 
sérica de fósforo. Este resultado foi seme-
lhante ao encontrado no estudo realizado 
por Rudinsky e colaboradores (2018), no 
qual também foi observada a relação entre 
hiperfosfatemia e sobrevida em cães com 
DRC. As concentrações séricas ideais de 
fósforo para cães com DRC recomenda-
das pela IRIS (2017b) são de até 4,6 mg/dL; 
até 5,0 mg/dL e até 6,0 mg/dL para os es-
tágios 2, 3 e 4, respectivamente. Para que 
estes valores sejam alcançados, devem ser 
fornecidos alimentos com teores controla-
dos a restritos de fósforo, dependendo do 
estágio da doença e concentrações indivi-
duais, e também quelantes deste elemen-
to, se necessário (FORRESTER; ADAMS;  
ALLEN, 2010). 

Diferente do estudo realizado por Rudinsky 
e colaboradores (2018), que não encontrou 
relação entre hematócrito e sobrevida em 
cães com DRC, pelos dados do presente 
trabalho foi possível observar que animais 
com hematócrito abaixo de 37,0% apresen-
taram sobrevida quase quatro vezes menor 
do que animais com hematócrito acima de 
37,0%. A diferença dos resultados entre os 
estudos pode ser devido ao número de ani-
mais incluídos, já que o estudo citado avaliou 
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apenas 27 cães, enquanto o presente traba-
lho incluiu 116 animais. 

Jacob e colaboradores (2002) observaram, 
em estudo prospectivo de 24 meses, que 
cães com DRC que consumiram alimento 
coadjuvante renal apresentaram sobrevida 
quase três vezes maior do que aqueles que 
consumiram alimento de manutenção. Os 
resultados do presente estudo corroboram 
os de Jacob e colaboradores (2002), ou seja, 
cães que foram alimentados com dietas que 
apresentavam fósforo e proteína reduzi-
dos apresentaram maior sobrevida do que 
os animais que consumiram dietas que não 
possuíam tais características. 

Outro fator relacionado à nutrição observado 
no presente estudo é que animais que esta-
vam em anorexia no momento do diagnós-
tico apresentaram sobrevida menor do que 
os cães com hiporexia ou sem alterações de 
apetite. Isto pode ser explicado pelo fato de 
que animais com estas manifestações geral-
mente estão em estágios mais avançados da 
doença e, assim, apresentam menor sobre-
vida (FORRESTER; ADAMS; ALLEN, 2010; 
POLZIN, 2014). Esta relação foi observada no 
presente estudo, uma vez que a maioria dos 
animais em anorexia e hiporexia foram diag-
nosticados nos estágios 3 e 4 da doença. 

A via de alimentação instituída no momen-
to do diagnóstico também influenciou na 
sobrevida de cães com DRC. No presente 
estudo também foi observada essa relação, 
uma vez que a maioria dos cães com DRC 
que tiveram sondas colocadas foram diag-
nosticados nos estágios 3 e 4. Semelhante 
ao apetite, a necessidade de colocação de 
sondas alimentares pode estar associada 
ao estágio da doença (REMILLARD; SAKER, 
2010). 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados do presente es-
tudo pode-se concluir que o diagnóstico 
precoce da doença renal crônica é impor-
tante para que sejam estabelecidos o tra-
tamento e o acompanhamento clínico e, 
assim, estender a sobrevida do animal. 
Fatores como ECC e EMM no momento 
do diagnóstico influenciaram a sobrevida 
de cães, o que torna fundamental a avalia-
ção destes parâmetros em pacientes com 
DRC. Além destes fatores, o consumo de 
alimentos coadjuvantes foi determinante 
para maior sobrevida, e deve assim fazer 
parte da recomendação para estes pacien-
tes desde o diagnóstico. O presente estu-
do traz informações para melhor entender 
o prognóstico da DRC e também identificar 
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as necessidades nutricionais de forma a 
proporcionar, cada vez mais, maior qualida-
de de vida e longevidade de cães com do-
ença renal crônica.
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RESUMO

A obesidade canina está associada a fatores 
genéticos, ambientais e comportamentais. 
A influência dos tutores na sua gênese é 
muito grande, devido ao manejo empregado 
aos seus cães, como fornecimento excessi-
vo de alimentos e a falta de atividade física. 
Reconhecer o perfil dos tutores e sua per-
cepção frente à obesidade permite com que 
novas estratégias sejam desenvolvidas para 
auxiliar na prevenção e controle dessa doen-
ça. Dessa forma, os objetivos desse estudo 
foram avaliar a percepção dos tutores frente 
à obesidade canina, por meio de questioná-
rio, e comparar com a condição corporal de 
seus cães determinada pela avaliação do 
escore de condição corporal (ECC). Os tu-
tores foram abordados em seus domicílios 
ou enquanto aguardavam atendimento em 
hospitais veterinários e os cães passaram 
por avaliação do seu ECC. As informações 
obtidas no questionário foram associadas 
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à condição corporal dos animais pelo teste 
de qui-quadrado, assim como também fo-
ram estimadas as chances do animal ganhar 
peso pelo odds ratio (OR). Foram incluídos 
926 cães, divididos em dois grupos: 51,8% 
(n= 480/926) de cães em condição corpo-
ral ideal (ECC 4 ou 5) e 48,2% (n= 446/926) 
de cães acima do peso (ECC ≥6). A maioria 
dos tutores entrevistados informou que a 
obesidade traz consequências à saúde do 
seu animal e isso apresentou associação 
com o ECC dos cães (P<0,001). As respos-
tas referentes ao hábito de fornecimento de 
petiscos e ganho de peso nos animais tam-
bém apresentou associação (P<0,001). O 
não reconhecimento da obesidade, riscos e 
consequências associadas a essa condição, 
foram atribuídos a maiores chances dos ani-
mais engordarem. 

PALAVRAS CHAVE
cães, questionário, proprietários, reconheci-
mento, petiscos.

INTRODUÇÃO

A população de animais de estimação, em 
especial a de cães, cresce a cada ano. De 
acordo com a Associação Brasileira da In-
dústria de Produtos para Animais de Esti-
mação (ABINPET), em 2018, a população 
canina brasileira correspondeu a 52,2 mi-
lhões de cães. No município de São Paulo a 
densidade dessa população foi determinada 
em 2012 (CANATTO et al., 2012) e os auto-
res estimaram em 2.507.401 cães domici-
liados, ou seja, 50% das casas do município 
possuem pelo menos um cão. 

Esse grande número de animais pode ser 
atribuído pelo estreitamento do vínculo 
entre o homem e os animais de compa-
nhia, sendo considerados como membros 
das famílias modernas. Esse laço entre eles 
ocorre não somente pela companhia e afe-
to oferecidos pelos cães, mas por desem-
penharem papel importante na qualidade 
de vida de seus tutores com benefícios 
para a saúde física e mental (RAMÍREZ et 
al., 2014). Esta convivência promove me-
lhor controle da pressão arterial, redução 
do estresse e ansiedade, além de reduzir 
o risco de doenças cardiovasculares nos 
tutores (MUBANGA et al., 2017). No en-
tanto, o excesso de cuidados com os cães 

pode resultar em consequências negativas 
a eles, como a ansiedade de separação e a 
obesidade (BLAND et al., 2010; WHITE et 
al., 2011; STORENGEN et al., 2014). Isso 
porque em muitos casos os tutores esta-
belecem atitudes errôneas e em inúmeras 
vezes fornecem alimento como forma de 
agrado e interação com o animal. Além de 
transferirem seus hábitos alimentares não 
saudáveis e o sedentarismo (BLAND et al., 
2010; MUNOZ- PRIETO et al., 2018). 

Essas atitudes errôneas, principalmente 
em relação ao manejo alimentar realizado 
pelos tutores, podem estar associadas ao 
desconhecimento das consequências que 
tais atitudes culminam na vida dos animais 
(BLAND et al., 2009; CAIRNS-HAYLOR et 
al., 2017). 

Atribui-se como função do médico veteri-
nário orientar o tutor sobre o manejo nu-
tricional correto a se seguir, assim como 
a condição corporal dos seus animais 
(BLAND et al., 2009). Para isso, a comuni-
cação com os tutores deve ser realizada 
de forma eficaz, para que esses aprendam 
a identificar o excesso de peso dos seus 
cães, além de serem incentivados a aderi-
rem às prescrições estabelecidas de ma-
neira positiva (CAIRNS-HAYLOR; FORDY-
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CE, 2017; FRUH, 2017; MUNOZ-PRIETO et 
al., 2018), de forma que possam compre-
ender que são benéficas ao animal, mesmo 
que estas envolvam a restrição alimentar, 
troca do alimento ou retirada de petiscos 
(BLAND et al., 2010). 

A percepção dos tutores sobre a obesi-
dade canina já foi avaliada na Austrália por 
Bland et al. (2010), no Reino Unido por White 
et al. (2011) e em dez países europeus por  
Muñoz-Prieto et al. (2018). No Brasil, o perfil 
de tutores de cães acima do peso já foi estu-
dado em duas universidades brasileiras por 
Aptekmann et al. (2014). No entanto, a ava-
liação dos tutores de cães em condição ideal 
e acima do peso em uma grande metrópole 
brasileira ainda não foi realizada. 

Diante do exposto, para se compreender qual 
a melhor forma de comunicação com esses 
tutores, é necessária a identificação de suas 
crenças e conhecimento sobre a obesidade. 
Esse trabalho objetivou avaliar a percepção 
dos tutores de cães domiciliados na cidade 
de São Paulo - SP sobre a obesidade canina e 
o conhecimento dos mesmos sobre um pro-
grama de perda de peso e associá-los com a 
condição corporal de seus cães.

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram selecionados tutores de cães abor-
dados em seus domicílios e em hospitais 
veterinários, na cidade de São Paulo - SP, 
para responderem um questionário com 
questões de múltiplas escolhas (Quadro 1) 
referentes a percepção da obesidade ca-
nina, práticas realizadas nos programas de 
perda de peso e o reconhecimento da con-
dição corporal de seus animais.
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Quadro 1 - Questionário aplicado no estudo.

Acredita que petiscos influenciam no ganho de peso?
Sim (  ) Não (  )

Na sua opinião, um cão obeso pode ser mais limitado (tem mais dificuldade), 
para brincar, correr, caminhar e sente mais calor que um cão de peso ideal?
Sim (  ) Não (  )

Caso seu animal apresente-se acima do peso, você aceitaria participar de um 
programa de perda de peso?
Sim (  ) Não (  )

Você acredita que a obesidade pode oferecer riscos à saúde do animal?
Sim (  ) Não (  )

Você acha necessário um profissional habilitado para auxiliar o animal na perda 
de peso?
Sim (  ) Não (  )

Onde você buscaria ajuda para perda de peso do seu cão, caso ele fosse obeso?
a) Indústria pet food
b) Companhia farmacêutica
c) Adestradores
d) Internet

e) Clínica veterinária
f) Criador
g) Amigos, vizinhos, familiares

O que você faria para seu animal perder peso? (Marque quantas julgar necessário)
a) Produtos naturais para perda de peso
b) Suplementos alimentares para perda
de peso (comercial)
c) Praticar exercícios
d) Alimento hipocalórico (menos caloria)

e) Uso de medicamentos
f) Diminuir petiscos
g) Não oferecer petiscos
h) Dieta caseira
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Quadro 1 - Questionário aplicado no estudo.

Quais as dificuldades que você acredita que possam surgir durante a
perda de peso do seu animal?
-Custo/preço da raçãoq Sim (  ) Não (  )
-Realização de exercícios frequentesq Sim (  ) Não (  )
-Mudança de hábitos alimentaresq Sim (  ) Não (  )
-Todos os membros da família seguirem as recomendações: Sim (  ) Não (  )
-O animal sentir fomeq Sim (  ) Não(  )
-Não resistir à tentação de fornecer petiscos ao animalq Sim (  ) Não (  )
-Acredita que o animal sofrerá com o tratamentoq Sim (  ) Não (  )
-Acredita que o animal está idoso demais para aderir ao tratamentoq Sim (  ) Não (  )
-Acredita que o animal se tornará menos carinhoso por retirar as guloseimasq 
Sim (  ) Não (  )

Com relação ao peso do seu animal, você acha que seu cão está:
(  ) Abaixo do peso  (  ) Peso ideal  (  ) Sobrepeso  (  ) Obeso

Foram incluídos cães de ambos os sexos 
com idade superior a oito meses. Não 
foram incluídos animais agressivos e ca-
delas gestantes. Em relação aos tutores, 
foram incluídos indivíduos acima de 18 
anos de qualquer gênero. Não foram in-
cluídos tutores que se recusaram a res-
ponder todas as questões do questioná-
rio; que não eram os tutores dos cães e 
os que não autorizaram a manipulação 
dos seus animais para avalição do ECC. 

Os animais passaram por avaliação do 
ECC segundo a escala de Laflamme 

2o LUGAR - MARIANA PORSANI

(1997) por dois médicos- veterinários previa-
mente treinados e com ampla experiência na 
prática clínica. Foram considerados animais 
em condição corporal ideal aqueles com ECC 
4 ou 5 e acima do peso os cães classificados 
com ECC ≥ 6. As análises dos dados foram 
realizadas no software SPSS versão 20. Pri-
meiro, as respostas obtidas no questionário 
foram expressas em porcentagem por meio 
de estatística descritiva. Na sequência, foram 
associadas à condição corporal do cão pelo 
teste de qui-quadrado, considerando o nível 
de significância de 5,0% (P<0,05). As chances 
dos animais ganharem peso em função das 
respostas dos tutores foram estimadas pelo 
teste de regressão logística [odds ratio (OR)], 
sendo o intervalo de confiança (IC) de 95%, 
considerando OR > 1, como associação en-
tre as variáveis. 

RESULTADOS

Foram avaliados 926 cães, dos quais, 51,8% 
(n= 480/926) apresentavam-se em condição 
corporal ideal; 34,2% (n= 317/926) em sobre-
peso (ECC 6 e 7) e 13,9% (n= 129/926) obe-
sos (ECC 8 e 9). Para avaliar as informações 
obtidas no questionário e associá-las com o 
ECC dos cães, optou-se por categorizar os 
animais em dois grupos: condição corporal 
ideal (n= 480) e acima do peso (n=446). 

Na aplicação do questionário, observou-
-se que 62,5% (n=300/480) dos tutores de 
cães com ECC ideal e 74,4% (n=300/446) 
dos tutores dos cães acima do peso con-
cordaram que o fornecimento de petis-
cos está associado ao ganho de peso dos 
animais. Esse fato teve associação com a 
condição corporal dos animais (P <0,001) e 
o não reconhecimento da influência do pe-
tisco no ganho de peso dos cães represen-
tou 1,74 mais chances dos animais engor-
darem, com base no OR (1,747; intervalo 
de confiança 1,318-2,316). 

A opinião dos tutores sobre as limitações 
para brincar, correr, caminhar e maior des-
conforto por aumento de temperatura es-
tar associado à obesidade foi referido por 
94,6% (n=454/480) dos proprietários de 
cães em condição corporal ideal e por 93,3% 
(N=416/446) dos tutores dos animais com 
ECC superior a 5. No entanto, essa infor-
mação não apresentou associação com o 
ECC dos cães (P = 0,403) e não houve signi-
ficância no OR (1,259; intervalo de confiança 
0,733-2,165).

Todos os tutores de cães acima do peso e 
97,1% (n=466/480) dos donos de cães em 
condição corporal ideal afirmaram que acei-
tariam participar do tratamento para perda 
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veis pelos animais acima do peso [83,6% 
(n=373/446)] referiram que buscariam in-
formações para emagrecê-los. Os demais 
locais de informação estão ilustrados na 
Figura 1. Para associar essas informações 
à condição corporal dos animais optou-se 
por dividir essas respostas em duas ca-
tegorias: risco de obesidade e não risco. 
Considerou-se como risco os tutores que 
responderam que buscariam ajuda com 
amigos; vizinhos; familiares; criadores; in-
ternet; adestradores e companhia farma-
cêutica. Não havendo associação do local 
no qual buscariam informação para perda 
de peso dos cães com o ECC (p=0,344) 
e OR (0,859 - intervalo de confiança de 
0,626-1,178).
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de peso, caso o animal estivesse acima do 
peso. Contudo, não foi possível associar 
essa afirmação com o ECC dos animais, de-
vido a porcentagem da resposta ser seme-
lhante entre os dois grupos. 

A maioria, 97,1% (n=466/480) dos tuto-
res dos cães em condição corporal ideal e 
80,9% (n=361/446) dos tutores de cães aci-
ma do peso concordaram que a obesidade 
pode resultar em riscos à saúde do animal. 
Isso teve associação com a condição cor-
poral dos cães (P <0,001) e o não reconheci-
mento dessa condição foi associado a 2,061 
chances do animal engordar (OR 2,061; in-
tervalo de confiança 1,062- 3,999). 

A maior parte dos tutores de cães em con-
dição corporal ideal [79,8% (n=383/480)] 
e 80,9% (n=361/446) dos proprietários de 
cães acima do peso concordaram com a ne-
cessidade de um profissional habilitado para 
auxiliar o animal a perder peso. No entanto, 
essa informação não apresentou associa-
ção com o ECC dos cães (P=0,660) e resul-
tou em OR não significativo (0,930 - interva-
lo de confiança 0,672-1,286). 

A clínica veterinária foi o lugar no qual a 
maioria dos tutores dos cães em ECC ide-
al [83,5% (n=401/480)] e dos responsá-

Figura 1 - Frequências de respostas referentes ao local de busca de informações sobre manejo alimentar apontadas pelos tutores e 
participantes do estudo.

Os fatores informados pelos tutores como 
relevantes para o emagrecimento de seus 
cães estão ilustrados na Figura 2. Houve 
somente associação entre o uso de suple-
mentos para perda de peso com a condição 
corporal dos animais (P=0,026). A crença 
de que essa atitude é correta foi associada 
a 1,537 maiores chances dos animais en-
gordarem [OR 1,537 (intervalo de confiança 
1,050 - 2,250)].
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Figura 2 - Medidas que seriam adotadas para a perda de peso dos cães apontadas pelos tutores participantes do estudo.

As dificuldades que os tutores apontaram 
que poderiam surgir durante a perda de 
peso de seus cães estão ilustradas na Figu-
ra 3. Não houve associação (Figura 3) des-
sas afirmações com a condição corporal 
dos cães. A percepção dos tutores sobre 
a condição corporal dos seus cães não foi 
condizente com a avaliação da real condi-
ção estabelecida pelo médico-veterinário 
(P<0,001) (Figura 4).
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Figura 3 - Problemas que poderiam ser encontrados na perda de peso de cães apontados pelos tutores participantes do estudo.

Figura 4 - Percepção dos tutores sobre a condição corporal de seus cães e a condição corporal determinada pelo médico veterinário.



41

5º PRÊMIO DE PESQUISA PremieRpet®

DISCUSSÃO 

Novas estratégias vêm sendo realizadas 
para definir a melhor forma de abordar e in-
centivar os tutores a alcançarem e mante-
rem o peso adequado de seus pets (FRUH, 
2017). O objetivo deste estudo foi exami-
nar a percepção dos tutores sobre a obesi-
dade canina. De modo geral, a maioria dos 
proprietários informaram compreender 
que a obesidade traz riscos e limitações à 
saúde e essa situação foi associada ao ECC 
dos animais. 

O não reconhecimento da obesidade como 
um risco para a saúde foi associado a 2,061 
maiores chances dos animais ganharem 
peso, assim como também encontrado 
em estudos realizados por Courcier et al. 
(2010) e Aptekmann et al. (2013). O reco-
nhecimento é muito importante para pre-
venção e tratamento da obesidade, uma 
vez que apontada, estratégias para o con-
trole e prevenção podem ser seguidas com 
mais assiduidade (CAIRNS-HAYLOR; FOR-
DYCE, 2017).

A modificação no manejo alimentar com o 
controle do consumo de alimentos palatá-
veis, como petiscos, já foi demonstrada em 
estudos anteriores como medida profilática 

para a prevenção do excesso de peso em 
cães (BLAND et al., 2009). No entanto, mui-
tos tutores de cães obesos não deixam de 
fornecer petiscos por falta de informação 
sobre suas consequências. Ademais, es-
ses tutores são mais propensos a ceder ao 
comportamento de mendicância dos cães 
e fornecerem excesso de calorias (KIENZLE 
et al., 1998). 

No presente estudo, a percepção dos tu-
tores de cães acima do peso frente o for-
necimento de petisco foi satisfatória, visto 
que a maioria os referiu como fator de risco 
para a obesidade canina. Ademais, o não 
reconhecimento desse fato pelos tutores 
foi associado a 1,74 mais chances dos ani-
mais engordarem. 

A maior parte dos tutores desse estu-
do afirmou que aceitaria participar de um 
programa de emagrecimento caso o ani-
mal estivesse acima do peso. Sendo que a 
maior parte deles julgou ser necessário um 
profissional habilitado para auxiliá-los nes-
se processo e a clínica veterinária foi o lugar 
escolhido pela maioria dos respondentes 
para buscar auxilio na perda de peso dos 
animais. Essas informações são de grande 
valia, porém preocupantes, pois os tutores 
entrevistados nesse estudo sabiam quais 
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profissionais deveriam buscar para auxili-
á-los na perda de peso dos seus animais. 
Contudo, 48,2% dos animais avaliados es-
tavam acima do peso. Essa situação pode 
ser explicada pela não percepção da con-
dição corporal dos animais pelos tutores 
ora avaliados. Esse fato também já foi de-
monstrado em outros trabalhos, nos quais 
tutores subestimavam a condição corporal 
dos seus cães (BLAND et al., 2009; WHITE 
et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2015).

Para a perda de peso adequada dos cães, 
medidas devem ser adotadas, dentre elas, 
modificações dos hábitos alimentares, 
uso de alimentos coadjuvantes hipoca-
lóricos, controle em relação ao consumo 
de petiscos e a prática de atividade física  
(FLANAGAN et al., 2017). Em estudo con-
duzido por Bland et al. (2010), quando os 
tutores foram questionados sobre o que 
fariam para seu animal perder peso, foi ob-
servado que a redução na quantidade de 
petiscos e modificação do alimento foram 
as principais escolhas. Já Aptekmann et al. 
(2013), quando entrevistaram tutores de 
animais em sobrepeso e obesos, observa-
ram que a maioria indicou que modificações 
deveriam ser realizadas no tipo de alimen-
to e na quantidade a ser fornecida. No en-
tanto, a prática de atividade física foi citada 

por apenas 28% dos tutores, diferente do 
observado no presente estudo, no qual os 
exercícios físicos foram elencados como 
a principal conduta a ser realizada, caso o 
animal necessitasse perder peso, atitu-
de essa considerada correta, uma vez que 
essa prática contribui para a manutenção 
do peso adequado e prevenção de obesi-
dade (BLAND et al., 2009). 

A restrição alimentar também adotada para 
perda de peso dos cães, já foi referida como 
um problema para muitos tutores, pois os 
mesmos associam a restrição alimentar 
como uma causa geradora de sofrimento 
aos animais (KIENZLE et al., 1998). Contudo, 
no presente estudo a maioria dos tutores de 
cães acima do peso não referiram que a res-
trição alimentar poderia gerar sofrimento ou 
tornaria os cães menos carinhosos. 

Em relação ao uso de suplementos comer-
ciais para perda de peso, essa foi uma con-
duta apontada pela maioria dos tutores do 
presente estudo e foi associada com a con-
dição corporal de seus animais. No entanto, 
não existem evidências de que o uso de su-
plementos alimentares como coadjuvantes 
para a perda de peso implique em bons re-
sultados para cães (ROUDEBUSH; SCHOE-
NHERR; DELANEY, 2008). 
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Em estudo conduzido por Suarez et al. (2012) 
os autores puderam observar que para tuto-
res de cães acima do peso o preço é um fa-
tor muito importante na escolha do alimen-
to. Nesse estudo esse foi o problema mais 
apontado pela maioria dos tutores, quando 
questionados sobre as dificuldades que po-
deriam ser encontradas na perda de peso 
dos cães, assim como também visto por 
Bland et al. (2010). Esse maior custo associa-
do a alimentos coadjuvantes para obesidade 
pode ser justificado pelos investimentos da 
indústria pet food no desenvolvimento do 
produto, como testes clínicos para avaliação 
da segurança e eficácia do mesmo, além da 
tecnologia e matérias primas utilizadas na 
sua formulação e processamento. 

Apesar do emprego de questionários como 
ferramenta de estudo implicar em possível 
viés involuntário, no qual os entrevistados 
podem apresentar comportamento defen-
sivo diante de perguntas e o medo de jul-
gamento os levem à omissão de informa-
ções que não julguem corretas (BLAND et 
al.,2009), esta ainda é a única forma de me-
lhor conhecer a percepção dos tutores. 

CONCLUSÕES 

Com base nos dados avaliados nesse estu-

do pode-se observar que a maioria dos tu-
tores tem percepção correta sobre os ma-
lefícios atribuídos à obesidade canina, assim 
como as condutas a serem realizadas para a 
perda de peso dos cães. No entanto, essas 
informações demonstram que mesmo es-
clarecidos quanto às práticas necessárias, 
quase metade dos animais avaliados estão 
acima do peso e, os tutores não reconhe-
cem essa condição nos seus cães.
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RESUMO

O presente trabalho tem como proposta 
verificar e comparar os custos da dieta ca-
seira em relação a dieta comercial extrusada 
para cães em manutenção e consumindo 
alimentos coadjuvantes (obesidade, car-
diopatia, diabetes, encefalopatia hepática, 
doença renal crônica e hipersensibilidade 
alimentar); item preponderante na escolha 
do tutor pelo alimento para seus cães. Fo-
ram estimadas as necessidades energéticas 
de manutenção (NEM) para cães adultos de 
diferentes portes (3 kg, 15 kg, 30 kg e 50 kg) 
e, na sequência, estimadas as quantidades 
diárias e mensais de alimento a ser forneci-
do. Os custos foram calculados por dia e por 
mês, por 1000 kcal de energia metabolizável 
de produto e por kg de peso metabólico do 
animal. Quatorze dietas caseiras completas 
e balanceadas foram formuladas, onde em 
cada grupo proposto, duas dietas com di-
ferentes fontes proteicas foram utilizadas. 

ALIMENTAÇÃO CASEIRA VERSUS ALIMENTAÇÃO COMERCIAL EXTRUSADA PARA 
CÃES: COMPARAÇÃO DE CUSTOS

Nas condições e no período de realização do 
presente estudo, para todos os formatos de 
comparação e para todas as variáveis ava-
liadas o alimento caseiro apresentou custo 
superior ao alimento comercial.

PALAVRAS CHAVE
dietas coadjuvantes; formulação; preço; 
manutenção; valores.
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INTRODUÇÃO

Nos dias atuais há grande preocupação do 
tutor em relação à alimentação dos animais 
de companhia, esses procuram por uma die-
ta balanceada com ingredientes de qualidade, 
que atendam suas necessidades nutricionais, 
promovam saúde e bem-estar e apresentem 
principalmente melhor custo/benefício. Ape-
sar de se tratar de um tema de suma impor-
tância e muito debatido, são escassos na lite-
ratura estudos com a proposta de verificar e 
comparar custos de preparo de dieta caseira 
(completa e balanceada) em relação a dieta 
comercial extrusada (completa e balanceada) 
para cães de maneira precisa e correta, obje-
tivos da presente proposta. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido nos 
meses de fevereiro e março de 2019, na 
cidade de São Paulo, São Paulo. Foram for-
muladas por profissionais especialistas no 
programa Optimal Fórmula 2000 (Optimal 
Informática, Campinas, Brasil), 14 dietas ca-
seiras completas e balanceadas, destinadas 
a cães em manutenção, acometidos por 
obesidade, insuficiência cardíaca congestiva 
(ICC), diabetes mellitus, encefalopatia he-
pática, doença renal crônica e hipersensibi-

lidade alimentar. Para cada grupo proposto 
(manutenção e afecções apontadas), duas 
dietas com diferentes fontes proteicas fo-
ram formuladas (tilápia ou cordeiro para hi-
persensibilidade alimentar e frango ou carne 
bovina para as demais enfermidades). Os 
preços dos ingredientes para dieta caseira 
foram obtidos em três das maiores redes 
de supermercados do estado de São Paulo, 
os suplementos vitamínicos e minerais na 
respectiva empresa que o produz (Complet 
- Biofarm, Jaboticabal, Brasil), os alimentos 
comerciais em três das maiores redes bra-
sileiras de pet shops e, assim, obtidas as mé-
dias. Tanto para os ingredientes das dietas 
caseiras, quanto para os alimentos comer-
ciais, foram sempre selecionadas as marcas 
de maior expressão no mercado brasileiro e 
foram sempre adotadas também as emba-
lagens de maior volume comercializadas. 

Para os alimentos coadjuvantes comerciais 
(obesidade, ICC, diabetes, encefalopatia he-
pática, doença renal crônica e hipersensibi-
lidade alimentar) foram avaliados todos os 
produtos comerciais disponíveis no mercado 
nacional no período de realização do estudo.

Os alimentos comerciais extrusados de ma-
nutenção são divididos de acordo com a seg-
mentação comercial instituída pela própria 
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indústria (Super Premium, Premium e Stan-
dard), não caracterizada ou apresentada em 
nenhuma instrução ou regulação oficial e ba-
seia-se na qualidade e no tipo de matéria-pri-
ma, concentração de nutrientes, caracterís-
ticas do rótulo e preço, sendo normalmente 
aceita pelos consumidores como um critério 
qualitativo que norteia decisões de compra 
(CARCIOFI, 2003). No presente estudo, op-
tou-se por utilizar esta classificação por seg-
mentos para ampliar a avaliação do custo dos 
diversos produtos comerciais existentes no 
Brasil. Dessa forma, a caracterização do seg-
mento do respectivo produto foi estabeleci-
da conforme afirmação da própria empresa 
comercial. Em cada segmento foram avalia-
dos cinco produtos comerciais também das 
marcas de maior expressão no mercado bra-
sileiro e, assim, obtidas as médias. 

As dietas caseiras para cães em manuten-
ção tiveram como ingredientes da formu-
lação: arroz cozido, cenoura, fígado bovino, 
peito de frango ou músculo bovino, óleo de 
soja e suplemento vitamínico e mineral. Em 
relação às dietas coadjuvantes, respeitou-se 
a inclusão e as particularidades de recomen-
dações nutricionais de cada enfermidade e 
para tal foram empregados na formulação 
abóbora, abobrinha, arroz cozido, arroz in-
tegral, batata inglesa, cenoura, cordeiro ou 

tilápia, coxa de frango / peito de frango ou 
músculo bovino, fígado bovino, lentilha, óleo 
de soja, queijo muçarela, suplemento vita-
mínico e mineral e vagem. Em todas as die-
tas empregou-se o fator de correção total 
(FCT) adaptado de (ORNELLAS, 2007). O 
FCT é uma constante de cada alimento de-
corrente da relação entre o peso bruto (da 
forma como é comprado) e seu peso líqui-
do (depois de limpo e preparado para con-
sumo). Assim, obteve-se o rendimento do 
produto pronto calculando-se de maneira 
precisa o que deveria ser requisitado de gê-
neros in natura. 

Foram estimadas as necessidades energé-
ticas de manutenção (NEM) de cães adultos 
(3 kg, 15 kg, 30 kg e 50 kg), mantidos em am-
biente doméstico com pouca oportunidade 
ou estímulo à prática de exercício. Os pesos 
estabelecidos foram definidos para pressu-
por animais nos diversos portes existentes 
(pequeno, médio, grande e gigante). A maio-
ria dos cães domiciliados no Brasil se enqua-
dra na categoria de “pouca oportunidade 
ou estímulo à prática de exercício”, desta 
maneira a equação empregada para o cálcu-
lo das necessidades energéticas para ma-
nutenção foi a recomendada pela FEDIAF 
(2018): 95 x (peso corporal)0,75 = Kcal/dia. A 
única exceção foi para o cálculo da NEM para 
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obesidade, onde foi calculada a necessida-
de energética para perda de peso (NEPP), 
estimada para o peso meta (PM), utilizan-
do-se como equação: 70 x (peso meta)0,75 = 
Kcal/dia; foi considerado como peso meta, o 
peso inicial de cada cão subtraindo-se 20% 
(BRUNETTO et al., 2011). 

Posteriormente, foram estimadas as quan-
tidades diárias e mensais de alimento a ser 
fornecido baseadas na respectiva energia 
de cada alimento. Para os alimentos casei-
ros, a energia utilizada foi a estimada pelo 
programa computacional utilizado e para os 
alimentos comerciais, foi utilizada a ener-
gia metabolizável disponível na embalagem 
(quando não estava descrita tal informação, 
esta era obtida através do contato no servi-
ço de atendimento ao consumidor da res-
pectiva empresa). 

Os custos foram calculados por dia e por mês 
para cães com 3 kg, 15 kg, 30 kg e 50 kg. Com 
relação a avaliação do custo por 1000 kcal de 
energia metabolizável (EM), esta baseou-se 
nas recomendações da FEDIAF (2018) por 
permitir uma comparação viável e mais preci-
sa de produtos distintos, principalmente com 
relação a energia. Os resultados também 
foram apresentados na forma de custos por 
kg de peso metabólico, forma de análise que 

permite a estimativa dos custos mensais da 
categoria para qualquer animal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 estão descritos os custos das 
dietas caseiras (completas e balanceadas, 
formuladas com base em duas fontes pro-
teicas distintas) e os custos médios dos 
produtos comerciais (também completos e 
balanceados dos diferentes segmentos co-
merciais no Brasil) por dia e por quantidade 
mensal fornecida para cães em manuten-
ção, com pouca oportunidade ou estímulo 
à prática de exercício, para as categorias de 
peso: 3,0kg, 15Kg, 30Kg e 50Kg e os custos 
por 1000kcal de energia metabolizável. De 
acordo com os dados obtidos nesta pesquisa 
e neste período de avaliação, pode-se obser-
var no que se refere à fonte de proteína utili-
zada, que as dietas caseiras a base de frango 
são economicamente mais viáveis do que os 
alimentos formulados com carne bovina. O 
que já era de se esperar, pois segundo dados 
do Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (CEPEA, 2017), o valor médio do 
kg de carne de frango é inferior ao das carnes 
bovina e suína, desde 2004. Esta diferença 
entre as formulações caseiras com diferen-
tes fontes proteicas é de aproximadamente 
43% quando comparadas. 
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Na avaliação do custo por 1000 kcal de EM e 
na avaliação individual por peso corporal do 
animal, pode-se observar que os alimentos 
comerciais para cães (em todos os pesos 
avaliados) apresentam viabilidade econô-
mica superior à de dietas caseiras em todos 
os segmentos comercias (Super Premium, 
Premium e Standard). O alimento comercial, 
principalmente do segmento Super Pre-
mium pode apresentar elementos nutra-
cêuticos [elementos que têm a capacidade 
comprovada de proporcionar benefícios à 
saúde, como a prevenção e o tratamento 
de doenças (CARCIOFI, 2003)], apesar de 
completa e balanceada, as dietas caseiras 
formuladas não apresentavam inclusão de 
elementos nutricionais com tais objetivos, 
o que elevaria ainda mais os custos da for-
mulação. Além disso, é importante ressaltar 
que não foram considerados os custos do 
cozimento (por exemplo: utilização de gás) e 
do tempo dispendido no preparo das dietas 
caseiras, informações estas que se compu-
tadas tornariam estes alimentos ainda mais 
onerosos aos tutores.

3o LUGAR - THIAGO VENDRAMINI

Tabela 1 - Custos diários, mensais e por 1000kcal de energia metabolizável das dietas caseiras e comerciais para cães em 
manutenção.

Dietas caseiras

Peito de frango

R$/mês

-
64,90
217,02
364,98
535,37

R$/1000kcal

14,35
-
-
-
-

R$/1000kcal

9,99
-
-
-
-

R$/mês

-
93,21
311,66
524,15
768,85

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

R$/dia

-
3,11
10,39
17,47
25,63

R$/dia

-
2,16
7,23
12,17
17,85

Carne bovina

Alimentos Comerciais

Super Premium

R$/mês

-
23,37
63,53
111,29
163,78

R$/1000kcal

2,08
-
-
-
-

R$/1000kcal

3,60
-
-
-
-

R$/mês

-
13,50
36,16
59,01
85,33

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

R$/dia

-
0,45
1,21
1,97
2,84

R$/dia

-
0,78
2,12
3,71
5,46

Premium

Alimentos Comerciais

R$/1000kcal

2,12
-
-
-
-

R$/mês

-
13,92
44,16
74,27
108,95

R$/dia

-
0,46
1,47
2,48
3,63

StandardPeso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

Outra informação importante obtida no 
presente estudo é a de que os alimentos 
comercias do segmento Standard, apesar 
de conhecidos popularmente e caracteriza-
dos como de menor custo (CARCIOFI et al., 
2006), quando avaliados por custo de 1000 
kcal de EM ou por custo de consumo por 
peso corporal do animal em todos os portes 
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(pequeno, médio, grande e gigante), são in-
viáveis economicamente quando compara-
dos aos alimentos Premium. Este resultado é 
justificado devido à baixa densidade energé-
tica dos produtos do segmento inferior. Isso 
quer dizer que apesar do menor custo por 
quilo de produto (média de R$ 6,92/kg para 
o segmento Premium e média de R$6,33/kg 
para o segmento Standard) devido à energia 
inferior dos alimentos Standard (3,4kcal/kg 
comparado a 3,6 kcal/kg do segmento Pre-
mium), na prática o animal precisa consumir 
maior quantidade de alimento para atender 
suas necessidades de manutenção, ou seja, 
apesar de parecer compensador, a compra 
de tais produtos é desvantajosa tanto no 
quesito financeiro quanto nos quesitos qua-
litativos e nutricionais.

A nutrição clínica é atualmente uma área de 
crescente interesse na medicina veterinária. 
Diversas pesquisas apontaram os benefí-
cios oriundos de uma nutrição adequada, 
principalmente em indivíduos enfermos, 
cuja manutenção das necessidades nutri-
cionais e da utilização de alguns nutrientes 
específicos é fundamental para o processo 
de prevenção, controle, melhora da qualida-
de de vida, longevidade e até mesmo a re-
cuperação do paciente doente (HAND et al., 
2010). Esses alimentos pertencem ao grupo 
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dos alimentos coadjuvantes, são compos-
tos por ingredientes especiais e sua formu-
lação é restrita a qualquer agente farmaco-
lógico ativo (BRASIL, 2009). Tal segmento 
está vinculado ao mercado Super Premium, 
já que sua dinâmica comercial depende da 
prescrição veterinária. 

No presente estudo, em relação aos alimen-
tos coadjuvantes, o resultado foi similar ao 
observado nas dietas de manutenção para 
cães adultos na avaliação dos custos, ou seja, 
a dieta comercial se mostra como uma óti-
ma alternativa para nutrição clínica, devido ao 
alto custo dos alimentos caseiros (completos 
e balanceados, ou seja, suplementados) para 
esse segmento. Nas tabelas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
estão apresentados os resultados obtidos 
para as diferentes comparações. 

Os alimentos destinados aos animais obesos 
devem apresentar características como a 
baixa densidade energética e teor mais ele-
vado de proteína para a manutenção da mas-
sa magra corporal (BRUNETTO et al., 2011). 
Na comparação de custos destes alimentos 
coadjuvantes, o alimento caseiro formulado 
para tratamento da obesidade foi mais one-
roso em todas as avaliações (Tabela 2).

A nutrição exerce importante papel no ma-
nejo de cães com insuficiência cardíaca con-
gestiva, já que pode diminuir a velocidade de 
progressão da afecção e o desenvolvimento 
da caquexia, além de promover diminuição 
do status pró-inflamatório e redução das 
doses de diuréticos (FREEMAN et al., 2003). 
Em nosso estudo, os custos das dietas ca-
seiras e comerciais por dia e por quantida-
de mensal fornecida para cães cardiopatas 
também foi maior para o alimento caseiro 
em relação ao alimento comercial (Tabela 3).

Dietas caseiras

Peito de frango

R$/mês

-
62,16
207,84
349,55
512,74

R$/1000kcal

11,13
-
-
-
-

R$/1000kcal

9,57
-
-
-
-

R$/mês

-
72,30
243,76
409,95
601,33

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

R$/dia

-
2,41
8,13
13,66
20,04

R$/dia

-
2,07
6,93
11,65
17,09

Carne bovina

Média dos produtos comerciais

R$/1000kcal

6,47
-
-
-
-

R$/mês

-
42,04
140,58
236,43
346,81

R$/dia

-
1,40
4,69
7,88
11,56

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

Tabela 2 - Custos diários, mensais e por 1000kcal de energia metabolizável das dietas caseiras e comerciais para o 
tratamento da obesidade em cães.
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O foco da nutrição para cães diabéticos é 
manter o conteúdo energético, os horários 
das refeições e o perfil nutricional constan-
tes em todas as refeições (independente 
se caseiras ou comerciais), minimizando 
as flutuações pós-prandiais da glicemia  
(FASCETTI e DELANEY, 2012; TEIXEIRA e 
BRUNETTO, 2017). Nos alimentos coadju-
vantes para esta enfermidade, o alimento 
caseiro também apresentou custo superior 
em relação ao alimento comercial em todas 
as comparações (Tabela 4).
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Dietas caseiras

Peito de frango

R$/mês

-
61,49
205,62
345,81
507,25

R$/1000kcal

14,27
-
-
-
-

R$/1000kcal

9,47
-
-
-
-

R$/mês

-
92,70
309,98
521,31
764,69

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

R$/dia

-
3,09
10,33
17,38
25,49

R$/dia

-
2,05
6,85
11,53
16,91

Carne bovina

Média dos produtos comerciais

R$/1000kcal

7,11
-
-
-
-

R$/mês

-
46,19
154,45
259,76
365,38

R$/dia

-
1,54
5,15
8,66
12,18

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

Tabela 3 - Custos diários, mensais e por 1000kcal de energia metabolizável das dietas caseiras e comerciais para o 
tratamento da insuficiência cardíaca congestiva em cães.

Na Tabela 5 estão apresentados os resulta-
dos referentes aos custos das dietas casei-
ras e comerciais por dia o e por quantidade 
mensal fornecida ao cão com encefalopatia 
hepática, além dos resultados dos custos 
comparados em 1000kcal de EM, que tam-
bém foram maiores na alimentação caseira 
quando comparada a alimentação comer-
cial. No paciente com encefalopatia hepáti-
ca, a proteína dietética deve ser reduzida e 
altamente digestível e de alto valor biológi-
co para minimizar a quantidade de resíduos 
nitrogenados disponíveis para as bactérias 
do cólon (BRUNETTO et al., 2007; MEYER 
et al., 2010).

Dietas caseiras

Peito de frango

R$/mês

-
69,31
231,74
389,73
571,68

R$/1000kcal

15,15
-
-
-
-

R$/1000kcal

10,67
-
-
-
-

R$/mês

-
98,41
329,05
553,39
811,74

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

R$/dia

-
3,28
10,97
18,45
27,06

R$/dia

-
2,31
7,72
12,99
19,06

Carne bovina

Média dos produtos comerciais

R$/1000kcal

8,57
-
-
-
-

R$/mês

-
55,68
186,17
313,10
459,28

R$/dia

-
1,86
6,21
10,44
15,31

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

Tabela 4 - Custos diários, mensais e por 1000kcal de energia metabolizável das dietas caseiras e comerciais para o 
tratamento do diabetes mellitus em cães.
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Recomenda-se o uso de dietas coadjuvan-
tes renais para pacientes a partir do segun-
do estágio da doença renal crônica, avaliado 
a partir das concentrações séricas de creati-
nina (IRIS, 2017). Na comparação de custos 
dos alimentos coadjuvantes para doença 
renal crônica, o custo do alimento caseiro 
também é superior ao alimento comercial 
para todas as avaliações (Tabela 6).
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Dietas caseiras

Coxa de frango

R$/mês

-
75,67
253,00
425,50
624,14

R$/1000kcal

12,37
-
-
-
-

R$/1000kcal

11,65
-
-
-
-

R$/mês

-
80,34
268,64
451,80
662,72

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

R$/dia

-
2,68
8,95
15,06
22,09

R$/dia

-
2,52
8,43
14,18
20,80

Carne bovina

Média dos produtos comerciais

R$/1000kcal

7,64
-
-
-
-

R$/mês

-
49,63
115,90
180,36
254,60

R$/dia

-
1,65
3,86
6,01
8,49

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

Tabela 5 - Custos diários, mensais e por 1000kcal de energia metabolizável das dietas caseiras e comerciais recomendadas 
para o tratamento coadjuvante de cães com encefalopatia hepática.

Ao se comparar os custos das dietas casei-
ras e comerciais por dia e por quantidade 
mensal fornecida para cães com hipersen-
sibilidade alimentar (Tabela 7), o alimento 
caseiro também apresentou custo superior 
em relação ao alimento comercial para os di-
ferentes portes e também por 1000kcal de 
EM e a dieta caseira formulada com tilápia 
como fonte proteica “não usual” apresentou 
custo inferior a dieta a base de cordeiro.

Dietas caseiras

Coxa de frango

R$/mês

-
76,93
257,23
432,60
634,56

R$/1000kcal

12,30
-
-
-
-

R$/1000kcal

11,84
-
-
-
-

R$/mês

-
92,70
309,98
521,31
764,69

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

R$/dia

-
2,66
8,90
14,97
21,97

R$/dia

-
2,56
8,57
14,42
21,15

Carne bovina

Média dos produtos comerciais

R$/1000kcal

10,28
-
-
-
-

R$/mês

-
66,79
223,32
375,58
527,98

R$/dia

-
2,23
7,44
12,52
17,60

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

Tabela 6 - Custos diários, mensais e por 1000kcal de energia metabolizável das dietas caseiras e comerciais recomendadas 
para o tratamento coadjuvante de cães com doença renal crônica.
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Assim como algumas dietas comerciais, as 
dietas caseiras para hipersensibilidade ali-
mentar foram formuladas com o emprego 
de novas fontes proteicas (tilápia e cordeiro 
e a batata como fonte de carboidrato), ou 
seja, fontes proteicas com menores pos-
sibilidades de ingestão anterior pelos ani-
mais. Elas são funcionais e convenientes e 
as dietas são nutricionalmente completas, 
mas não são 100% hipoalergênicas por 
apresentarem proteínas intactas, as quais 
o cão pode ou não ter tido exposição prévia 
(BIOURGE et al., 2004) e pode ainda desen-
volver hipersensibilidade futura. 

Alguns alimentos industrializados com proteí-
nas hidrolisadas que foram avaliados em nos-

Dietas caseiras

Tilápia

R$/mês

-
49,15
164,33
276,37
405,40

R$/1000kcal

19,70
-
-
-
-

R$/1000kcal

7,57
-
-
-
-

R$/mês

-
127,99
427,95
719,73
1055,74

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

R$/dia

-
4,27
14,27
23,99
35,19

R$/dia

-
1,64
5,48
9,21
13,51

Cordeiro

Média dos produtos comerciais

R$/1000kcal

7,29
-
-
-
-

R$/mês

-
47,39
158,44
266,47
359,18

R$/dia

-
1,58
5,28
8,88
11,97

Peso corporal 
(Kg)

-
3,00
15,00
30,00
50,00

Tabela 7 - Custos diários, mensais e por 1000kcal de energia metabolizável das dietas caseiras e comerciais recomendadas 
para o tratamento coadjuvante de cães com hipersensibilidade alimentar.

so estudo, estão disponíveis no mercado para 
cães e são recomendados para manutenção 
de longos períodos de tratamento alimentar 
(VERLINDEN et al., 2006). Essas proteínas so-
freram processo enzimático e foram fracio-
nadas até pequenos peptídeos de baixo peso 
molecular. A hidrólise reduz o peso molecu-
lar e a antigenicidade intrínseca do alimento, 
o que reduz os estímulos ao sistema imune 
gastrintestinal (PRÉLAUD e HARVEY, 2006). 

Os resultados de todos os alimentos avalia-
dos também foram apresentados na forma 
de custos mensais por kg de peso metabó-
lico, o que permite ainda a estimativa dos 
custos mensais da categoria para qualquer 
animal, de maneira que de posse do peso 
corporal do animal, o peso metabólico pode 
ser calculado (kg de peso corporal)0,75 e mul-
tiplicado pelo custo por unidade, o que esti-
ma o resultado para o animal. 

Por exemplo, se o cão tem 12 kg e deseja-
-se estimar o custo mensal de um alimento 
caseiro completo e balanceado com peito 
de frango para cães em manutenção, com 
pouca oportunidade ou estímulo à prática 
de exercício, calcula-se o peso metabóli-
co deste animal (120,75): aproximadamente 
6,45 kg; e multiplica-se pelo custo mensal 
por kg de peso metabólico obtido em nosso 

estudo (6,45kg x R$28,47); desta maneira a 
estimativa de custo para este animal consu-
mindo um alimento caseiro completo e ba-
lanceado é de aproximadamente R$183,63. 

Essas estimativas podem ser relevantes 
e importantes para o médico veterinário e 
principalmente para o tutor, pois os custos 
da alimentação são sempre questionados 
durante o estabelecimento de um protoco-
lo terapêutico através de alimentos coadju-
vantes. A partir de agora e através de nosso 
estudo estes valores podem ser estimados 
e estas dúvidas podem ser melhor esclare-
cidas aos tutores. 

Quando comparados os custos mensais 
por kg de peso metabólico, o custo da ali-
mentação caseira com frango é em média 
117,73% mais alta em relação a alimentação 
comercial Super Premium. Com carne bovi-
na esse aumento é ainda maior [em média 
298,84% (Figura 1)].
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Figura 1 - Custos mensais das dietas caseiras e média dos produtos comerciais para cães em manutenção, com pouca oportunidade ou 
estímulo à prática de exercício, por kg de peso metabólico (kg de peso corporal0,75) e porcentagem relativa entre os custos.

Para os alimentos coadjuvantes, o custo da 
alimentação caseira com peito de frango é 
de 15,18% a 52,47% mais alto em relação 
a alimentação comercial, dependendo da 
enfermidade do animal e quando utilizada 
carne bovina esse aumento é de 38,80% até 
100,69% (mais que o dobro do custo) quan-
do comparada à alimentação comercial, de-
pendendo do alimento coadjuvante a que se 
destina (Figura 2).

Figura 2 - Custos mensais das dietas caseiras e média dos produtos comerciais para cães obesos (A), com insuficiência cardíaca 
congestiva (B), com diabetes mellitus (C), com encefalopatia hepática (D), com doença renal crônica (E) e com hipersensibilidade alimentar 
(F) por kg de peso metabólico (kg de peso corporal0,75) e porcentagem relativa entre os custos.
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CONCLUSÕES 

Nas condições de realização do presente 
estudo, foi possível concluir que: 

A dieta caseira formulada com carne bo-
vina apresenta maior custo ao tutor quan-
do comparada ao preparo utilizando peito 
de frango; bem como a dieta com cordeiro 
quando comparada à formulação contendo 
tilápia como fonte proteica. Os alimentos 
comercias do segmento Standard tem custo 
superior quando comparados aos alimentos 
Premium e este resultado é justificado devi-
do à baixa densidade energética dos produ-
tos do segmento inferior, sem quantificar a 
menor qualidade dos ingredientes empre-
gados. Ao se avaliar os custos das dietas ca-
seiras e comerciais para todos os formatos 
de comparação (manutenção vs coadjuvan-
tes; por porte, 1000kcal de energia meta-
bolizável e por kg de peso metabólico) o ali-
mento caseiro também é mais oneroso em 
relação ao alimento comercial.
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