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Doença renal crônica (DRC) consiste em lesão renal irreversível e perda progressiva das 

funções renais. Tem característica degenerativa, diminuindo o tempo de vida do animal. 

A impossibilidade de cura da DRC, estimula a realização de tratamento com utilização 

de medidas conservadoras, tornando-se a melhor forma de controlar a progressão da doença, o 

que permite longevidade, devendo sempre, entretanto, estar associado a qualidade de vida. 

Ômega 3 e antioxidantes têm sido estudados como terapia auxiliar na DRC com ação 

renoprotetora, podendo ser enquadrados como capazes de promover medida terapêutica 

conservadora para o paciente DRC.  

A associação de ômega-3, vitamina E, selenito de sódio, gluconato de cobre, gluconato 

de zinco, sulfato de condroitina e glucosamina (GERIOOX®) apresenta compostos que, em 

conjunto, possibilitam benefícios, principalmente anti-inflamatórios, que podem melhorar a 

taxa de filtração glomerular (TFG) sem, contudo, aumentar a proteinúria, uma das principais 

causas de progressão da DRC. 

Com o objetivo de avaliar a contribuição de GERIOOX® em portadores de DRC, 12 

cães oriundos do atendimento clínico ambulatorial do hospital veterinário da Escola de 

Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foram estudados. A DRC destes 

animais foi determinada a partir de exames de ultrassom e de patologia clínica. Foram 

realizados exames de hemograma, medição da concentração sérica de cálcio, fósforo, ureia e 

creatinina, urinálise, razão proteína creatinina urinária (RPC) e taxa de filtração glomerular 

(TFG) antes de iniciado o experimento (T0), após 30 (T1), 90 (T2) e 120 dias (T3).  

Alimento industrializado comercial específico “Renal” foi empregado nessa pesquisa, 

contribuindo para homogeneizar o grupo de animais estudados, a fim de manter o status 

nutricional ideal, diminuindo a possibilidade de instalação de quadros de descompensação. Os 

animais passaram por um período de 30 dias de adaptação a dieta (de T0 a T1). Em seguida a 

este período de adaptação, foi introduzido o GERIOOX®. O período de 90 dias de estudos (T1 

a T120) parece ter sido suficiente para avaliar os efeitos benéficos do GERIOOX® sobre os 

rins, no que se refere à melhora da função excretora renal. 



Todos os parâmetros estudados apresentaram mudança de seus valores, com tendência 

a melhora do resultado. Houve diminuição dos valores da média do grupo de animais estudados, 

para as concentrações séricas de ureia, creatinina e fósforo e, na urina houve diminuição da 

RPC. Houve aumento de TFG. 

Cães portadores de DRC têm como característica comum serem portadores de 

hipertensão glomerular. Esta hipertensão causa estresse ao endotélio vascular, desencadeando 

reações inflamatórias, glomeruloesclerose e proteinúria. Tais consequências da hipertensão 

glomerular são consideradas como as principais causas de progressão da DRC. Controlar a 

proteinúria e diminuir a inflamação glomerular tornam-se, portanto, objetivos importantes do 

tratamento conservador do paciente DRC, e trata-se de um dos conceitos mais modernos de 

controle da progressão da doença. A inflamação no endotélio glomerular induz edema e 

consequente aumento da espessura do vaso, dificultando a passagem de partículas, prejudicando 

a excreção glomerular, o que causa diminuição de TFG.  

Ao longo do experimento, todos os animais estudados apresentaram certo grau de 

aumento da TFG (Tabela 1). A correlação entre aumento de TFG e a diminuição das 

concentrações séricas de ureia e creatinina com a utilização de GERIOOX® , nos faz pensar que 

há incremento na excreção renal. Este incremento é benéfico. Entretanto, se ele estiver 

ocorrendo por aumento de esforço se torna indesejável, visto que, ele aumentaria o estresse 

sobre o glomérulo. Em teoria, aumento de excreção por aumento de esforço causaria aumento 

de proteinúria. Neste estudo, por outro lado, percebe-se, que há diminuição da proteinúria, 

observado pelo resultado da RPC, confirmando que há uma correlação negativa entre TFG e 

RPC: enquanto há aumento de TFG, há diminuição de RPC. Este resultado confirma que há 

aumento de excreção renal, sem, contudo, haver aumento de esforço. Há de se pensar que esta 

situação esteja acontecendo por melhora do processo inflamatório, melhor justificativa para este 

resultado.  

Neste estudo observou-se que o efeito benéfico do GERIOOX® foi atingido após 90 dias 

de administração. Nos primeiros 60 dias de administração, alguns resultados mostram-se 

melhores, porém outros não. Há de se pensar que este período de 60 dias é um período curto 

para a recuperação de um rim, há muito tempo sob condição de estresse. Avaliações realizadas 

antes do período de 90 dias podem induzir a ideia de que o produto não estaria fazendo efeito.   

  



 

Tabela 1.  Valores de média de ureia, creatinina, fósforo, RPC e da TFG de cães submetidos ao uso de 

GERIOOX®, analisados no Tempo 0, 30, 90 e 120 dias de tratamento 

Médias 

 Ureia Creatinina Fósforo RPC TFG 

T 0 91,26 1,74 6,30 0,87 2,37 

T 1 71,03 1,76 5,20 0,81 2,00 

T 2 80,75 1,34 6,12 0,69 2,98 

T 3 79,33 1,56 5,88 0,58 2,65 

T0 – Antes de iniciar o experimento. T1 – 30 dias após o início do uso da ração renal. T2 – 60 dias após o início 

do uso de Gerioox®. T3 – 90 dias após o uso de Gerioox® 

 

Houve melhora do estado clínico dos pacientes, observado pela sinalização dos tutores 

informando melhora da vitalidade e apetite, bem como pelas observações clínicas de melhora 

do estado geral e dos parâmetros analisados.  

O emprego da associação de ômega-3, vitamina E, selenito de sódio, gluconato de cobre, 

gluconato de zinco, sulfato de condroitina e glucosamina (GERIOOX®) melhora a excreção de 

ureia, creatinina e fósforo séricos; aumenta a taxa de filtração glomerular e diminui a 

proteinúria. GERIOOX®, portanto, mostra ser um importante coadjuvante no tratamento 

conservador da DRC de cães, visto que melhora a excreção renal sem, contudo, causar aumento 

do esforço de filtração glomerular. 


