ÁRVORE DECISÓRIA PARA GATOS
DOENÇA RENAL CRÔNICA DESDE O ESTADIAMENTO ATÉ A NUTRIÇÃO
Check-up sênior de saúde (a partir dos 7 anos de idade) ou
Histórico e/ou exame clínico sugestivos de Doença Renal Crônica
Creatinemia persistente < 1,6 mg/dL
140 µmol/L

SDMA Persistente > 14 µg/dL
ou histórico de doença renal

Função renal suficiente

Doença Renal Crônica
em Estágio I

DIETAS PARA ANIMAIS MADUROS

DIETAS PARA ANIMAIS IDOSOS

• CREAT.

1,6 – 2,8 mg/dL
140 – 250 µmol/L

• SDMA

> 14 µg/dL

Doença Renal Crônica
em Estágio II

• CREAT.

1,6 – 2,8 mg/dL
140 – 250 µmol/L

• CREAT.

2,9 – 5,0 mg/dL
251 – 440 µmol/L

• SDMA

≥ 25 µg/dL

• SDMA

≥ 45 µg/dL

• Baixo escore de condição corporal

• Baixo escore de condição corporal

OU

OU

• CREAT.

2,9 – 5,0 mg/dL
251 – 440 µmol/L

• CREAT.

> 5,0 mg/dL
> 440 µmol/L

• SDMA

> 14 µg/dL

• SDMA

>14 µg/dL

Doença Renal Crônica
em Estágio III

Doença Renal Crônica
em Estágio IV

DIETAS RENAIS

Tecnologias secas e úmidas elaboradas para atuar em conjunto com o mesmo desempenho nutricional.

• Reavaliar uma vez ao ano
• Na presença de proteinúria renal,
verificar as diretrizes formuladas
pela IRIS para o manejo da
glomerulopatia e reavaliar
a cada 6 meses

• Reavaliar pelo menos a cada 6 meses
• Avaliar também a proteinúria renal e a pressão arterial
NOTA IMPORTANTE: este algoritmo fornece diretrizes básicas.
Os médicos-veterinários sempre devem fazer a avaliação clínica de seus pacientes. Cada paciente é único e, portanto, exigirá monitoramento e reavaliação para garantir a recomendação do suporte nutricional adequado.
Consulte as diretrizes elaboradas pela IRIS em busca das recomendações completas e detalhadas sobre o tratamento de doença renal crônica em gatos (http://www.iris-kidney.com/guidelines/staging.html) para ajudar a controlar as
subsequentes complicações que possam surgir com essa doença.
Por se tratar de um quadro de natureza progressiva, os animais devem ser monitorados com frequência para garantir a modificação da dieta e o ajuste do plano terapêutico de acordo com cada necessidade.

IRIS: International Renal Interest Society (Sociedade Internacional de Interesse Renal)

CREAT.: Creatinemia (taxa de creatinina no sangue)

SDMA: Dimetilarginina simétrica ( Symmetric Dimethyl Arginine )
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SDMA Persistente < 14 µg/dL

Creatinemia persistente > 1,6 mg/dL
140 µmol/L
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