M A R Ç O
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MÊS INTERNACIONAL DA CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE A DOENÇA RENAL

DOENÇA RENAL: MEU PET
PRECISA DE UM CHECK-UP?
A DOENÇA RENAL NÃO MOSTRA SINAIS CLAROS,
MAS O DIAGNÓSTICO PRECOCE FAZ TODA A DIFERENÇA
Por isso, a partir dos 5 anos de idade, submeta o seu pet
a uma avaliação do veterinário.
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No auge de suas vidas, os animais são criaturas
verdadeiramente magníficas. No entanto, vale a pena
verificar se eles estão tão saudáveis por dentro quanto
aparentam por fora.
Graças aos avanços nos padrões de cuidados de saúde
prestados, a expectativa de vida dos pets aumentou nos
últimos anos. Com o avançar da idade, eles podem sofrer
vários distúrbios ligados ao envelhecimento (problemas
odontológicos, articulares, cardíacos, cutâneos...). Entre eles,
temos a Doença Renal Crônica que se trata de uma condição
patológica bastante comum.

A DOENÇA RENAL NÃO SE
MANIFESTA LOGO NO INÍCIO
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Não há sinais claros nem evidentes
nos estágios iniciais da doença
renal. De fato, os sintomas da Doença
Renal Crônica tornam-se visíveis somente
depois da perda de 75% da função renal.
Nesse estágio avançado da doença, observam-se
frequentemente os seguintes sinais:

AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DOS RINS
Os rins de seu pet desempenham inúmeros
papéis, tais como:
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AVANÇOS NA DETECÇÃO PRECOCE
DA DOENÇA

BENEFÍCIOS DO ACOMPANHAMENTO
NUTRICIONAL

Embora os sinais clínicos da doença renal se
tornem evidentes quando 75% da função renal já está
comprometida, o médico-veterinário pode diagnosticar
a doença bem antes disso, a partir de 25% de
comprometimento do órgão.

Um programa nutricional preciso possui dois principais
benefícios simultâneos:

Isso quer dizer que a detecção já é possível nos primeiros
estágios da doença. Em virtude de sua natureza irreversível,
um controle precoce e uma nutrição adequada são o
segredo para fornecer ao animal um acompanhamento
adaptado às suas necessidades, proporcionando a ele
mais longevidade e saúde.

•F
 ornece os nutrientes mais adequados, de acordo
com o estágio da doença.
•E
 stimula o apetite do pet, frequentemente alterado em
casos de Doença Renal Crônica.
A ROYAL CANIN® oferece alimentos adaptados aos
estágios da Doença Renal Crônica. Sendo assim, não
hesite em buscar orientação do médico-veterinário. Esse
profissional está habilitado para explicar o importante
papel desempenhado pelo suporte nutricional nessa
doença e prescrever a melhor nutrição para o seu pet.

LINHA RENAL ROYAL CANIN®

Um portfólio completo para satisfazer a
variação de preferência de gatos e cães
com doença renal.
LANÇAMENTO
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DIETAS RENAIS
• Teor reduzido de fósforo
• Teor moderado de proteína
• Densidade energética (calórica) aumentada
• Enriquecidas com ácidos graxos e antioxidantes
• Enriquecidas com potássio
• Aporte moderado de sódio
• Agentes alcalinizantes

Saiba mais em ROYALCANIN.COM.BR/RENAL
Uso sob orientação profissional.
Procure sempre o médico-veterinário.

royalcanin.com.br
0800 703 55 88
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