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1. Introdução

 Alterações intestinais em felinos domésticos 
são muito comuns, principalmente em animais adultos ou 
idosos. Os achados clínicos e exames complementares 
podem ser inespecíficos e métodos diagnósticos 
precisos são mais invasivos, como a necessidade de 
biópsia intestinal.

 A manifestação mais comum desses gatos é 
a perda de peso seguida pelo vômito. Alterações nas 
fezes são somente o terceiro sintoma apresentado 
(DENNIS et al., 1993; HART et al., 1994). Esses achados 
são inespecíficos e comuns em diversas doenças, 
principalmente em animais com mais idade. Por isso 
sempre é necessário exames para descartar outras 
causas. 

 Para as enteropatias, o ultrassom é o melhor 
exame para determinar alterações, pois nele se visualiza 
o espessamento das alças intestinais, muitas vezes 
acompanhado de linofonodomegalia mesentérica e 
alterações hepáticas e/ou pancreáticas (NORSWORTHY 
et al., 2013). Apesar de o ultrassom ser o exame de 
escolha, ele não permite diferenciar entre as doenças 
que podem causar esse espessamento intestinal, sendo 
as mais comuns a doença inflamatória intestinal (DII) e 
os linfomas alimentares, tanto os de alto como de baixo 
grau.

 Para o diagnóstico preciso é necessário realizar 
a biópsia intestinal por laparotomia, que permite a análise 
histopatológica do intestino (EVANS et al., 2006). Apesar 
de ser um procedimento simples, com boa recuperação 
e baixo índice de complicações, é um exame invasivo, 
mais oneroso e com menor aceitação pelos tutores. Por 
isso, muitas vezes na rotina clínica, inicia-se o tratamento 
sem o diagnóstico preciso.

 Considerando as causas mais comuns dessas 
alterações (doença inflamatória intestinal e linfomas) 
o tratamento inicial costuma ser com o uso de anti-
inflamatórios esteroidais (cortisonas) e acompanhamento 
clínico e de ultrassom. Além da cortisona, pode se fazer 
o uso de dietas terapêuticas, com rações específicas 
para enteropatias. Muitas vezes são associados 
medicamentos sintomáticos, como antieméticos e 

gastroprotetores, e raramente antibióticos e suplementos 
vitamínicos.

2. Objetivos

Avaliar os benefícios clínicos do uso da ração 
Equilíbrio Veterinary Intestinal para gatos com doenças do 
intestino delgado, independente da causa, coadjuvante 
ao uso de outras terapias associadas, usando escores 
de sintomas clínicos e exames de imagem.

3. Material e métodos

Foram selecionados de forma prospectiva os gatos 
de tutores atendidos na clínica veterinária VETmasters, 
em São Paulo, durante o ano de 2016. Foram incluídos 
no estudo todos os felinos, independente de raça, sexo 
ou faixa etária, que apresentavam sintomas clínicos 
relacionados com alterações do intestino delgado, como 
perda de peso, êmese e/ou diarreia, além de terem 
alterações correspondentes ao ultrassom de abdome, 
como espessamento das camadas do intestino delgado, 
com ou sem alterações em linfonodos abdominais.

 Os tutores foram informados sobre as condições 
do estudo e concordaram em participar dele.

 Foi realizada anamnese, avaliando a 
condição geral de todos os sistemas orgânicos, além 
de questionamento de antecedentes mórbidos e de 
medicações em uso. Foi solicitado aos proprietários 
que avaliassem visualmente as fezes dos animais, 
classificando em escores de 1 a 5, no qual 1 as fezes 
estão muito ressecadas e 5 fezes totalmente líquidas 
(tabela 1). Um exame físico completo foi realizado para 
descartar outras alterações concomitantes e a condição 
corporal foi avaliada segundo escores de 1 a 9, sendo 1 
subalimentado, 9 obeso e o escore ideal de 5 (tabela 2).

 Após a anamnese e exame físico, foram 
realizados exames de sangue para descartar outras 
condições. Foram coletados sangue para realização de 
hemograma, ureia, creatinina, alanina aminotransferase 
(ALT), fosfatase alcalina (FA) e glicemia. Também foi 
feito ultrassom de abdome antes do início de qualquer 
tratamento, sendo necessário ter alguma alteração 
relacionada ao intestino delgado, como espessamento 
de alças (considerado acima de 0,28 cm) para inclusão 
no estudo.

 Foram descartados do estudo animais que 
apresentavam outras doenças concomitantes à alteração 
intestinal, sendo essas infecciosas, metabólicas ou 
endócrinas, encontradas na anamnese, no exame físico 
ou em exames laboratoriais e de imagem e animais 
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que já estivessem em tratamento medicamentoso. 
Se durante o projeto algum animal adquiriu alguma 
condição que poderia prejudicar a avaliação dos 
resultados ou envolveu mudança do tratamento também 
foi descartado do experimento.

 Os animais que preencheram os critérios de 
inclusão foram divididos em 2 grupos, denominados de 
grupo A e grupo B, de forma aleatória, intercalando o 
grupo pela ordem de atendimento. Para todos os animais 
foi doado um tipo de ração, com embalagem branca, 
somente identificada como produto A (oferecida para os 
gatos do grupo A) e produto B (oferecida para o grupo 
B), sendo uma delas ração super premium Equilíbrio 
para gatos adultos, e outra a Equilíbrio Veterinary 
Intestinal. Esses foram os únicos alimentos ofertados 
aos gatos no período de 30 dias, o qual compreende 
a análise e estudo de cada animal. Como modelo do 
estudo foi duplo cego, o tipo de ração oferecida para 
cada grupo não era conhecido pelo pesquisador, 
clínicos, ultrassonografista, estatísticos nem pelos 
proprietários ou cuidadores dos animais para evitar 
qualquer possibilidade de subjetividade na análise dos 
resultados. Somente após a coleta dos dados e de toda 
análise estatística feita, foi revelado aos pesquisadores 
quais eram as rações utilizadas por cada grupo, sendo a 
ração A, Total Equilíbrio Veterinary Intestinal, e a ração B, 
Equilíbrio para gatos adultos.

 Todos os animais de ambos os grupos foram 
medicados com prednisolona na dose de 1mg/kg, por 
via oral, a cada 24 horas durante os primeiros 10 dias 
do experimento, como anti-inflamatório. Após os 10 dias 
iniciais, passaram a receber a mesma dose a cada 48 
horas, até completar 30 dias de tratamento. Para animais 
que tinham um quadro emético importante, foi prescrito 
o antiemético Maropitant oral, um inibidor de NK-1, por 
3 a 5 dias.

 As avaliações foram feitas no primeiro dia de 
atendimento (dia 0), quando foram realizados os exames 
clínicos, avaliações de escores de fezes e corporais e 
ultrassom de abdome. As seguintes variáveis clínicas 
foram avaliadas: peso (em kg); vômito (sim ou não); 
diarreia (sim ou não); perda de peso (sim ou não); 
condição corporal (escala ordinal de 1 a 9); apatia 
(descrição qualitativa); espessamento intestinal (em 
cm); avaliação de outros órgãos (em cm). Foi prescrita 
uma das rações do estudo conforme o grupo que foi 
selecionado de forma aleatória (intercalando os grupos), 
a prednisolona e, conforme necessidade, o maropitant 
oral como antiemético. Uma nova avaliação física e 
ultrassonográfica de abdome foi feita com 30 dias de 
tratamento (dia 30) pelos mesmos profissionais e tutores, 
onde avaliou-se mudanças no quadro clínico, nas fezes 
e nos parâmetros ultrassonográficos, além de avaliar a 
aceitação da ração prescrita.

TABELA 1.  Escores da qualidade de fezes.

Escore
das fezes

1

2

3

4

5

Fezes muito duras e ressecadas

Fezes firmes e secas, bem formadas

Fezes macias, bem formadas, úmidas, 
com formato

Fezes macias sem forma definida

Fezes líquidas

Aspecto das fezes

TABELA 2.  Escores da condição corporal.

Condição Escore
corporal

Abaixo 
do ideal

Acima 
do ideal

Ideal

1

7

4

2

8

5

3

9

6

Costelas visíveis em gatos de pelo curto. Sem gordura 
palpável. Grandes dobras de pele em abdome. 
Vértebras lombares e íleo facilmente palpável.

Costelas pouco palpáveis com gordura moderada 
cobrindo. Cintura pouco visível. Arredondamento do 
abdome. Gordura abdominal moderada.

Costelas não palpáveis com excesso de gordura. Sem 
cintura. Abdome circular com gordura abdominal 
evidente. Depósitos de gordura em região lombar.

Costelas palpáveis com mínimo de gordura. Cintura 
notável após costelas. Dobra de pele abdominal 
discreta. Sem gordura em abdome.

Costelas visíveis em gatos de pelo curto. Vértebras 
lombares palpáveis. Dobra de pele pronunciada, sem 
gordura palpável.

Animal proporcional. Cintura notável após costelas. 
Costelas palpáveis com pouca gordura cobrindo. 
Gordura abdominal mínima.

Costelas palpáveis facilmente com mínimo de gordura. 
Vértebras lombares palpáveis. Cintura evidente após 
costelas. Gordura abdominal mínima.

Costelas não palpáveis sob grande capa de gordura. 
Grandes depósitos de gordura em região lombar, face 
e membros. Distensão abdominal sem cintura. Grande 
depósito de gordura abdominal.

Costelas palpáveis com discreto excesso de gordura 
acima. Cintura e gordura abdominal notáveis, mas 
discretas. Sem dobras de pele em abdome.

Características

4. Análise estatística

 Os métodos estatísticos utilizados consideraram 
não somente o tipo de planejamento experimental 
(pareado), mas também os níveis de mensurações 
dos dados coletados. Assim, a análise estatística foi 
conduzida utilizando métodos paramétricos e não 
paramétricos para dados pareados. São eles: métodos 
exploratórios (medidas descritivas, tabelas e gráficos); 
teste de McNemar; teste de Student para amostras 
pareadas; coeficiente de correlação de Spearman e teste 
de Wilcoxon.

 O teste de McNemar é particularmente aplicável 
aos planejamentos do tipo “antes” e “depois” em que a 
mensuração das variáveis se faz em uma escala nominal 
ou ordinal. A estatística de teste é calculada a partir 
de uma tabela de contingência 2×2 que representa o 
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FIGURA 1.  Distribuição racial dos animais, 
segundo o grupo de estudo.

primeiro e o segundo conjunto de reações dos mesmos 
indivíduos. A hipótese nula do teste é que o efeito no 
conjunto de reações é o mesmo antes e depois do 
tratamento. Fazendo uma correção de continuidade, a 
estatística de teste se aproxima a uma distribuição qui-
quadrado com um grau de liberdade (Siegel, 1975).

 O teste de Student para amostras pareadas 
tem como objetivo testar a hipótese de que a diferença 
média observada antes e depois do tratamento é 
causada por variabilidades aleatórias, ou seja, a 
hipótese nula é que a diferença média é igual a zero. A 
hipótese alternativa é que a diferença média é diferente 
de zero, o que caracteriza um teste bilateral (two-tail). 
Esse teste tem como pressupostos que as diferenças 
sejam independentes e originárias de populações 
com distribuição normal. Utiliza-se o teste de Shapiro-
Wilks para testar a hipótese de que as diferenças são 
originárias de populações normais. O teste de Student 
utiliza-se de uma estatística que representa a média das 
diferenças dividida pela variabilidade dessas diferenças. 
Logo, quanto maior for a média das diferenças e menor 
a variabilidade dessas diferenças, maior será o valor da 
estatística de teste. Por fim, o valor da estatística de teste 
é comparado com valores aleatórios de que poderiam 
ser obtidos sob a hipótese nula. Para tal quantifica-
se a probabilidade de ocorrência de valores iguais ou 
superiores ao assumido pela estatística de teste, sob 
a suposição de que a hipótese nula é verdadeira. Este 
número é chamado de probabilidade de significância 
ou valor-p e, frequentemente, é indicado apenas por p. 
Portanto, quanto menor o valor-p, maior a evidência para 
se rejeitar a hipótese nula de que a média das diferenças 
seja igual a zero (Peat e Barton, 2005).

 O coeficiente de postos de Spearman mede 
a força e o sentido da correlação linear existente entre 
duas variáveis ordinais. É o coeficiente alternativo ao 
coeficiente de correlação linear de Person quando a 
medida das variáveis é do tipo ordinal. Quanto mais 
próximo de 1, mais forte é a correlação. O sinal do 
coeficiente indica se a correlação é positiva ou negativa 
(Siegel, 1975).

 O teste de Wilcoxon é utilizado para comparar 
se as medidas de posição (ordinais) de duas amostras 
pareadas são iguais. A princípio são calculados os 
valores numéricos da diferença entre cada par, sendo 
possíveis três condições: aumento (+), diminuição (-) ou 
igualdade (=). Uma vez calculadas todas as diferenças 
entre os valores obtidos para cada par de dados, essas 
diferenças são ordenadas pelo seu valor absoluto (sem 
considerar o sinal), substituindo-se então os valores 
originais pelo posto que ocupam na escala ordenada. 
A estatística de teste para a hipótese nula de igualdade 
entre os dois grupos é baseada na soma dos postos das 

diferenças negativas e positivas. O teste de Wilcoxon 
substitui o teste de Student para amostras pareadas 
quando os dados não satisfazem as exigências de 
normalidade e medidas quantitativas contínuas deste 
último (Siegel, 1975).

 Todos os gráficos, cálculos e testes foram 
realizados utilizando funções disponíveis e/ou 
construídas utilizando o software R (R Core Team, 2016).

5. Animais

 Durante o período de estudo, foram atendidos 
15 animais que tinham os critérios para incluir no estudo 
e não havia critérios de exclusão, além dos tutores 
concordarem em participar da pesquisa. Desses 15 
animais que iniciaram o estudo, 5 foram descartados 
posteriormente. Um deles desenvolveu sintomas de rinite 
durante os 30 dias de estudo e foi medicado com outras 
drogas (antibiótico, outros anti-inflamatórios, vitaminas 
e fluido), o que poderia atrapalhar a interpretação 
das alterações que teve. Um não permitiu que o tutor 
medicasse com a prednisolona por via oral diariamente. 
Outro veio a óbito durante o estudo por outros motivos 
(trauma). E os outros dois não retornaram para controle 
nem foram localizados pelos contatos fornecidos do 
tutor.

 Dez gatos completaram o experimento, sendo 
utilizados para as análises, sendo 4 machos e 6 fêmeas. 
A idade variou de 1 a 18 anos e a maioria não tinha 
definição racial.

 O grupo A (que recebeu alimento terapêutico 
Equilíbrio Veterinary Intestinal) teve 2 machos e 3 fêmeas, 
as idades eram 1, 8, 11, 13 e 18 anos, 3 não tinham raças 
definidas, um da raça Persa e outro Siamês. O grupo B 
(que recebeu alimento de manutenção) também tinha 2 
machos e 3 fêmeas, com idades 7, 9, 10, 11 e 14 anos, 3 
não tinham raças definidas e 2 eram da raça Persa.

INTESTINAL GATOS
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6. Resultados

 A aceitação das duas rações durante o 

experimento foi considerada boa em todos os animais, 
nenhum precisou ser descartado do estudo por não 
comer a dieta doada.
 Para verificar se houve uma mudança 
significativa nos principais sintomas clínicos das 
alterações intestinais (perda de peso, vômito e diarreia) 

 Observando as Figuras 5 e 6, comparando o 
dia 0 e dia 30, nota-se que se o animal não apresentava 
nenhuma alteração no início do quadro, independente 
do alimento ofertado, ele não desenvolveu os sintomas. 
Isso foi verificado para três variáveis clínicas analisadas: 

FIGURA 2.  Distribuição por gênero de todos os 
animais do estudo.

FIGURA 3.  Distribuição etária dos animais de 
estudo, segundo o grupo.

FIGURA 4. Aceitação das rações durante o período 
de estudos, por grupo.

FIGURA 5. Número de animais que apresentavam 
sintomas clínicos antes do tratamento, por grupos.

FIGURA 6. Número de animais que apresentavam 
sintomas clínicos após o tratamento, por grupos.

TABELA 3.  Distribuição por gênero dos animais do 
estudo, segundo os grupos. 

Sexo Machos
Grupo A 2 3 5

Grupo B 2 3 5

Total 4 6 10

Fêmeas Total
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FIGURA 7. Peso médio dos animais (barras) para os 
dias 0 e 30 para o grupo A juntamente com média ± 
desvio-padrão (linhas).

FIGURA 8. Peso médio dos animais (barras) para os 
dias 0 e 30 para o grupo B juntamente com média ± 
desvio-padrão (linhas).

FIGURA 9. Diagrama de dispersão da condição 
corporal nos dias 0 e 30 para os 10 animais. Os 
círculos pretos representam os animais do grupo B 
(alimento de manutenção), enquanto os asteriscos 
vermelhos representam os animais do grupo A 
(ração Intestinal).

INTESTINAL GATOS

vômito, diarreia e perda de peso. Dois animais que 
apresentavam vômito no dia 0 continuaram apresentando 
vômito no dia 30 do grupo A (ração Intestinal), enquanto 
que um animal que apresentava diarreia no dia 0 continuou 
apresentando diarreia no dia 30 do grupo B (alimento 
de manutenção). No caso dos animais do grupo A que 
permanecerem com vômitos após 30 dias, é importante 
ressaltar que houve melhora na frequência destes, um 
deles tendo somente êmeses muito esporádicas com o 
tratamento.

 Aplicou-se o teste de McNemar com correção 
de continuidade para verificar se a mudança na condição 
clínica foi estatisticamente significante do dia 0 para o 
dia 30. A hipótese nula de que não houve mudança 
estatisticamente significante foi aceita para todas as 
variáveis nas duas rações.

 Concluindo, existem indícios de que os dois 
grupos podem acarretar mudanças para melhoria do 
vômito, diarreia e perda de peso, entretanto essas 
mudanças não são estatisticamente significantes. A falta 
de significância estatística pode ser devido ao baixo 
poder do teste de McNemar na presença de pequenas 
amostras, como é o caso do experimento em questão.

 Em relação ao peso dos animais, ambos os 
grupos tiveram ganhos de peso aparentemente discretos, 
sem grandes alterações no peso médio durante o estudo 
(o grupo A teve um aumento médio de 100 gm e o grupo 
B de 106 gm), conforme as figuras abaixo.

 Assim, na próxima etapa da análise utiliza-se o 
teste de Student para amostras pareadas para verificar 
se os pequenos aumentos de pesos médios observados 
do primeiro para o último dia do experimento, nos 
dois grupos, são estatisticamente significantes. Para 
aplicar o teste de Student, primeiramente, verificou-
se pelo teste de Shapiro-Wilks que as diferenças de 
pesos são originarias de populações normais (p > 
0,05). Os resultados mostram que o aumento de peso 
não é estatisticamente significante para o grupo A 
da ração Intestinal (Student = - 1,24, p = 0,28), mas é 
estatisticamente significante, ao nível de significância 
de 10%, para o grupo B do alimento de manutenção 
(Student = - 2,44, p = 0,07).

 Ou seja, existem indícios de que os dois 
grupos tiveram um pequeno aumento de peso médio 
nos animais, entretanto esse aumento estatístico de 
peso médio foi fracamente significante para o grupo B 
(alimento de manutenção).

 A condição corporal foi medida em uma escala 
ordinal variando de 1 a 9. A Figura 9 mostra o diagrama 
de dispersão da condição corporal dos animais para as 
duas rações.
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  Comparando as figuras 10 e 11, nota-se que 
o grupo A (alimento terapêutico Equilíbrio Veterinary 
Intestinal) acarretou uma diminuição do espessamento 
intestinal mais acentuada que o grupo B (alimento de 
manutenção) durante o período de experimentação. 
Na verdade, o grupo A teve uma diminuição média 

do espessamento intestinal de 0,076 cm, enquanto o 
grupo B teve uma diminuição média do espessamento 
intestinal de 0,008 cm.

 Foi utilizado o teste de Student para amostras 
pareadas para verificar se a alteração média do 
espessamento intestinal observada entre o início e o 
fim do experimento, com o uso das duas rações, foi 
estatisticamente significante. Verificou-se pelo teste 
de Shapiro-Wilks que as diferenças de espessamento 
são originárias de populações normais (p > 0,05). 
Os resultados mostram que a alteração média do 
espessamento intestinal não é estatisticamente 
significante para o grupo B (alimento de manutenção) 
(Student = 0,08, p = 0,94), mas é estatisticamente 
significante, ao nível de significância de 5%, para o 
grupo A (ração Intestinal) (Student = 3,81, p = 0.02).

 Concluindo, existem indícios de que apenas 
o grupo A (alimento terapêutico Equilíbrio Veterinary 
Intestinal) acarretou uma alteração média (diminuição), 
estatisticamente significante, do espessamento intestinal 
dos gatos.

7. Discussão
 
 Optou-se por não determinar a causa exata 
da alteração intestinal, uma vez que isso nem sempre 
é possível na prática da rotina da clínica, pois envolve 
a realização de biópsias intestinais. E o objetivo do 
experimento era determinar o benefício do uso da dieta 
terapêutica independente da causa da enteropatia que o 
felino apresentava. 

 Apesar da grande variação de idades dos 
animais dos grupos, a maioria era animais maduros 
a geriátricos, o que é o esperado, uma vez que as 
condições mais comuns de afetar o intestino delgado 
(doença inflamatória intestinal e linfoma alimentar) 
ocorrem nessa faixa etária. Apenas 1 animal estava bem 
abaixo da idade, somente com 1 ano (interessante notar 
que esse animal, apesar de jovem, foi diagnosticado 
com enterite linfo-plasmocítica, como foi confirmado por 
uma biópsia intestinal após concluir o estudo). 

 As fêmeas e os Persas foram mais comuns 
nesse estudo, mas pelo reduzido número de animais e 
pela ausência de levantamentos populacionais não é 
possível concluir algo com esses dados.

 Todos os gatos aceitaram de forma satisfatória 
as duas rações, o que é parte essencial do tratamento. 
Animais com alterações intestinais tendem a ter náusea 
e se tornam muito seletivos para comer. Achar uma dieta 
que comam bem nem sempre é fácil e oferecer uma dieta 
palatável é essencial para o sucesso do tratamento, uma 
vez que ficar sem comer é deletério e a perda de peso 
piora o prognóstico para eles. Prescrever uma dieta 

FIGURA 10. Espessamento intestinal médio dos 
animais (barras) para os dias 0 e 30 para o grupo A 
juntamente com média ± desvio-padrão (linhas).

FIGURA 11. Espessamento intestinal médio dos 
animais (barras) para os dias 0 e 30 para o grupo B 
juntamente com média ± desvio-padrão (linhas).

 A inspeção da Figura 9 e análise do coeficiente 
de correlação de Spearmam mostram que existe uma 
correlação linear positiva forte entre os dias 0 e 30 para 
as condições corporais, ou seja, quanto maior a condição 
corporal do animal do dia 0, maior é a condição do animal 
no dia 30 e vice-versa. Essa interpretação vale tanto para 
o grupo A da ração Intestinal (Coeficiente de Spearman 
= 0,99, p = 0,02) quanto para o grupo B do alimento de 
manutenção (Coeficiente de Spearman = 0,99, p = 0,02).

 Pode-se concluir que o tipo de ração não 
interfere na condição corporal dos animais, ou seja, a 
condição corporal no final do tratamento tende a ser a 
mesma do início do tratamento.

 As análises dos espessamentos intestinais 
dos grupos no dia 0 e no dia 30 são representadas nas 
figuras 10 e 11. 
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pouco aceita causa frustração no proprietário e pode 
comprometer toda a terapia prescrita.

 Não houve diferenças estatísticas entre os 
grupos nos sintomas clínicos mais comuns (perda de 
peso, êmese e diarreia). Mas é importante notar que 
todos os animais melhoraram, independentemente da 
ração oferecida. Mesmos os animais que continuaram 
com sintomas após os 30 dias de tratamento, estavam 
com esses sintomas mais leves e menos frequentes.

 É interessante notar que os sintomas dos 
animais diferem do esperado, o que pode ser justificado 
pela pequena amostra do estudo. O sintoma mais 
comum esperado é a perda de peso, sendo vômito o 
segundo sintoma e depois alterações nas fezes. Neste 
estudo, as êmeses foram mais frequentes e a ocorrência 
de diarreia e perda de peso foi igual. 

 Apesar de todos os animais melhorarem a perda 
de peso, o ganho de peso foi um pouco melhor no grupo 
B, do alimento de manutenção. A diferença estatística 
entre os grupos foi pequena (p=0,07) e ambos os grupos 
ganharam peso, mesmo o que comeu a ração Intestinal. 
Essa diferença entre os grupos (ganho de peso médio 
de 6 gm a mais) não tem importância clínica, pode ter 
ocorrido por uma diferença calórica entre as dietas ou 
mesmo por diferenças de aceitação e/ou palatabilidade.

 O espessamento intestinal no ultrassom é 
a principal alteração clínica para diagnóstico desses 
quadros e muitas vezes é a base do controle clínico para 
acompanhar a evolução da doença. Na condução dos 
casos, o que se procura é a normalização ou pelo menos 
uma melhora importante desses espessamentos, sendo 
esse o parâmetro principal e mais importante para decidir 
sobre eficácia da terapia. Enquanto o grupo B (alimento 
de manutenção) não teve alterações significativas do 
ultrassom, o grupo A, que recebeu a dieta Intestinal, 
teve uma diminuição estatisticamente significativa desse 
espessamento, mesmo ambos os grupos recebendo 
cortisona. Isso mostra que a dieta é importante para 
auxiliar no controle das alterações intestinais e se mostra 
mais um recurso terapêutico importante para esses 
gatos.

 Esse tipo de resposta era esperada, uma vez 
que é uma ração formulada com esse objetivo, com 
uma digestibilidade aumentada e com menos antígenos, 
o que auxilia no controle da inflamação. É interessante 
notar que esse efeito se mostra mesmo com o uso de 
anti-inflamatório (cortisona) e sem determinar a causa 
da enteropatia. A utilização somente da prednisolona 
com alimento de manutenção não levou a uma melhora 
estatística do espessamento intestinal em 30 dias, já a 
ração Intestinal pode ter auxiliado no efeito da cortisona. 
É possível que com a utilização mais prolongada 
dessa ração seja possível usar doses mais baixas de 
medicamentos e talvez controlar o quadro somente com 
a dieta.

 Como o estudo foi feito com reduzido número 
de animais e por um curto tempo, seria prudente repeti-
lo com mais animais. É possível ocorrer alguma variação 
nas análises com um número maior de animais, por 
isso a repetição seria ideal para poder comprovar esses 
achados. E como as dietas podem ter um efeito mais 
crônico, a análise por um período maior de tempo pode 
demonstrar mais benefícios destas.

8. Conclusões

 Os gatos com alterações do intestino delgado 
melhoram com os tratamentos comumente utilizados. As 
melhoras dos principais sintomas (perda de peso, êmese 
e diarreia) e o peso melhoram com o uso de cortisona 
oral, independentemente da ração utilizada.

 A ração Equilíbrio Veterinary Intestinal se 
mostrou superior ao alimento de manutenção para 
melhorar as alterações intestinais, especificamente os 
espessamentos intestinais. Como essa é a principal 
alteração que apresentam e um dos principais parâmetros 
para controle da doença, o uso da alimento terapêutico 
Equilíbrio Veterinary Intestinal causou uma melhora 
importante nesses pacientes, independentemente da 
enteropatia. Além disso, foi bem aceita, o que é essencial 
considerando que são animais com apetite muito seletivo 
e precisam da prescrição de uma ração palatável.

 Por esses achados, a ração Equilíbrio Veterinary 
Intestinal deve ser considerada uma terapia importante 
para os animais com alterações intestinais e deve ser 
prescrita para todos.
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