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Doença gastroentérica aguda ou crônica:
- Diarreia aguda ou crônica
- Gastroenterite e colite
- Má absorção e má digestão
Insuficiência Pancreática Exocrina (IPE)
Doença Inflamatória Intestinal (DII)
Linfangiectasia
Pancreatite
Doença hepática não relacionada a encefalopatia

LHt LH

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
CONTÉM PREBIÓTICOS, GORDURAS EM QUANTIDADE MODERADA E POUCA FIBRA
que ajudam a reforçar a saúde intestinal.
ALTAMENTE DIGESTÍVEL colaborando para uma melhor absorção dos nutrientes.

NÍVEIS ADEQUADOS DE ÔMEGA 3 E 6, que ajudam a reduzir a inflamação intestinal.

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
Ajuda a melhorar o equilíbrio da microbiota,
Prebióticos adicionados (aleurona) e
estimula o crescimento das bactérias
oligossacarídeos do colostro
benéficas e fornece ácidos graxos de
cadeia curta para os enterócitos.
Ajuda a controlar a colite associada a uma
Fibras e ácidos graxos ômega-3
mucosa comprometida e a inflamação
Favorece uma boa qualidade fecal

Graças ao equilíbrio de fibras e prebióticos

A adição de níveis moderados de ácidos
graxos de cadeia média de fácil absorção
(muito benéficos em pacientes com
gastroenterite)

Óleo de coco

Ajuda a fortalecer o sistema imunológico
e a saúde intestinal dos filhotes

Colostro bovino (ingrediente imunoestimulante
bioativo natural)
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EN GASTROENTERIC - GASTROINTESTINAL
Níveis de Garantia

Volume

Umidade (máx.)

120 g/kg (12,0%)

Proteína bruta (mín.)

240 g/kg (24,0%)

Extrato etéreo (mín.)

105 g/kg (10,5%)

Matéria fibrosa (máx.)

20 g/kg (2,0%)

Matéria mineral (máx.)

80 g/kg (8,0%)

Cálcio (mín./máx.)

9.000 mg/kg / 15 g/kg
(0,9% / 1,5%)

Fósforo (mín./máx.)

7.500 mg/kg / 11 g/kg
(0,75% / 1,1%)

Potássio (mín.)

5.500 mg/kg (0,55%)

Sódio (mín.)

4.000 mg/kg (0,4%)

Lisina (mín.)

8.000 mg/kg (0,8%)

Metionina (mín.)

4.000 mg/kg (0,4%)

Ômega 3 (mín.)

1.500 mg/kg (0,15%)

Ômega 6 (mín.)

15 g/kg (1,5%)

Energia Metabolizável:

3810 kcal/kg / 343 kcal/xícara

COMPOSIÇÃO
Quirera de arroz, farelo de glúten de
milho*, milho integral moído*, carne
mecanicamente separada de frango,
farinha de subprodutos de frango,
gordura suína, gordura de frango, óleo
de coco (2%), aleurona (fração de farelo
de trigo) (1%), óleo de peixe refinado,
óleo de soja*, colostro bovino em pó
(0,1%), cloreto de sódio (sal comum),
fosfato bicálcico, carbonato de cálcio,
cloreto de potássio, bicarbonato de
sódio, hidrolisado de fígado de ave e
suíno, L-lisina, DL-metionina, mono e
diglicerídeos de acidos graxos, vitaminas
(A, D3, E, B12, ácido ascórbico,
mononitrato de tiamina, suplemento
de riboflavina, cloridrato de piridoxina,
niacina, ácido fólico, pantotenato de
cálcio, cloreto de colina), minerais
(sulfato de zinco, proteinato de
zinco, sulfato ferroso, sulfato de
cobre, proteinato de cobre, sulfato de
manganês, proteinato de manganês,
iodato de cálcio, selenito de sódio),
antioxidante (BHT).
Ingredientes transgênicos. Espécies
doadoras do gene: Agrobacterium
tumefaciens, Arabidopsis thaliana,
Bacillus thuringiensis, Streptomyces
viridochromogenes e Zea mays.

RECOMENDAÇÃO DIÁRIA1

MODO DE USO
t%FQFOEFOEPEPQSPCMFNBJOEJWJEVBM QPEFTFSÞUJMJOUSPEV[JS
o novo alimento gradualmente ao longo de vários dias.
t"BENJOJTUSBÎÍPEFQFRVFOBTRVBOUJEBEFTEFBMJNFOUP
várias vezes por dia ajuda a melhorar a digestão e a absorção.
t163*/"¥1301-"/¥&/("4530&/5&3*$GPSOFDFVNB
nutrição completa e equilibrada para o crescimento dos
filhotes e a manutenção dos cães adultos com distúrbios
gastrointestinais.

Uma xícara de 200 ml contém aproximadamente 90 g de PURINA® PRO PLAN®
VETERINARY DIETS EM GASTROENTERIC.
2
A quantidade para filhotes deve considerar o peso real do cão e a idade.

1

ADULTOS
Peso do cão
Quantidade
adulto (kg)
em gramas
1 - 5 kg
35 - 110 g
5 - 9 kg
110 - 160 g
9 - 16 kg
160 - 235 g
16 - 22 kg
235 - 290 g
22 - 34 kg
290 - 390 g
34 - 45 kg
390 - 465 g
45 - 60 kg
465 - 570 g
FILHOTES
Quantidade em
Idade
gramas2
40 g x peso
6 - 26 semanas do filhote (kg)
g x peso
26 - 52 semanas do35filhote
(kg)
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Tratamento nutricional da doença
do intestino delgado em cães
CONTROLE NUTRICIONAL DA DOENÇA DO INTESTINO DELGADO EM CÃES
Independentemente da causa subjacente, quase todos os distúrbios do intestino delgado estão associados a
algum grau de má assimilação (má digestão e/ou má absorção). Essa má assimilação faz com que nutrientes
não digeridos ou não absorvidos no trato gastrointestinal atraiam água através de mecanismos osmóticos,
que contribuem de forma notável para a diarreia.
Os nutrientes não absorvidos podem servir de substrato para o crescimento de bactérias indesejadas. Os
metabólitos bacterianos estimulam o aumento da atividade secretora gastrointestinal e também contribuem
para a diarreia osmótica. A fermentação bacteriana das gorduras não digeridas pode provocar a produção de
ácidos graxos hidroxilados, que contribuem para a retenção de líquido no trato gastrointestinal, bem como
provocam uma motilidade intestinal anormal.

PROBLEMAS DE ASSIMILAÇÃO DE GORDURAS NA DOENÇA DO INTESTINO DELGADO
A digestão e a absorção das gorduras
costumam estar alteradas quando há doença
do intestino delgado:
t /PSNBMNFOUF EBHPSEVSBEBEJFUB
são triglicerídeos de cadeia longa (TCL), cuja
digestão e absorção são complexas.
t "EJHFTUÍPEPT5$-FOWPMWFPJUPQBTTPTF
requer a ação dos ácidos biliares e da lipase
pancreática.
t "  BC T PSÎ ÍP  EBT  HPSEVS BT  P D PSSF
principalmente através das células epiteliais
nas pontas das vilosidades, que são as
células mais suscetíveis a danos na mucosa.

FASES DO METABOLISMO DAS GORDURAS
TCL AGCM*
X
Hidrólise pela lipase
X
Emulsificação pelos sais biliares
X
Difusão facilitada para a membrana
X
X
Transporte de membrana
X
Transporte citoplasmático facilitado
X
Ressíntese de triglicerídeos
X
Empacotamento nos quilomícrons
X
Secreção para os vasos linfáticos
X
Secreção direta para o sangue
8
2
Etapas da digestão
* AGCM - Ácidos Graxos de Cadeia Média

Circulação sanguínea

Portanto, a restrição do nível de gorduras e ácidos graxos de cadeia longa na dieta de cães com doença
gastrointestinal pode oferecer vários benefícios, tais como:
t &WJUBSPBUSBTPOPFTWB[JBNFOUPHÈTUSJDP RVFQPEFSJBGBWPSFDFSPWÙNJUP
t .FMIPSBSBJOHFTUÍPDBMØSJDB BPFWJUBSBNÈBTTJNJMBÎÍPEBTHPSEVSBT
t -JNJUBSBRVBOUJEBEFEFHPSEVSBTNBMBCTPSWJEBT RVFTÍPGFSNFOUBEBTQBSBGPSNBSÈDJEPTHSBYPT
hidroxilados.
t -JNJUBSBNÈBCTPSÎÍPEFHPSEVSBTBTTPDJBEBË%PFOÎB*OGMBNBUØSJB*OUFTUJOBM *OTVGJDJÐODJB1BODSFÈUJDB
Exocrina, linfangiectasia, etc.
No entanto, a simples restrição de gorduras de cadeia longa pode não ser suficiente para controlar as
FOUFSPQBUJBT²GVOEBNFOUBMRVFPTPVUSPTJOHSFEJFOUFTEBEJFUBTFKBNBMUBNFOUFEJHFTUÓWFJT"MÏNEJTTP 
a restrição de gordura pode provocar um aumento nos níveis de carboidratos, que, se não são digeridos
completamente, também podem contribuir para a diarreia osmótica e para um aumento da atividade das
bactérias. Por isso, níveis moderados de gorduras melhor absorviveis são recomendados.
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Tratamento nutricional da doença
do intestino delgado em cães
CONTROLE NUTRICIONAL DA COLITE EM CÃES
O controle dietético é extremamente importante em cães com colite e pode ser usado sozinho ou em
conjunto com o tratamento farmacológico, quando indicado. O tratamento nutricional fornece uma
dieta altamente digestível com uma restrição moderada de gordura. Auxilia a reduzir a irritação do cólon,
causada por nutrientes mal digeridos. Uma dieta contendo uma combinação de fibra solúvel e insolúvel
também pode ser muito benéfica:
t "TGJCSBTJOTPMÞWFJTNPEJGJDBNBNPUJMJEBEFJOUFTUJOBMFPUFNQPEFUSÉOTJUP"KVEBNOBNPUJMJEBEFEP
cólon estimulando tanto as contrações segmentárias quanto as peristálticas.
t "TGJCSBTTPMÞWFJTTÍPGFSNFOUBEBT QSPEV[JOEPÈDJEPTHSBYPTEFDBEFJBDVSUB "($$ RVFTÍPVTBEPT
pelos colonócitos de forma preferencial e melhoram tanto a estrutura quanto a função do cólon.
t "GFSNFOUBÎÍPEBGJCSBTPMÞWFMUBNCÏNQPEFNPEJGJDBSBNJDSPCJPUBEPDØMPOFBKVEBSBTVQSJNJSP
crescimento de patógenos, como o Clostridium spp, que contribuem para a colite.

FERMENTAÇÃO
BACTÉRIAS INTESTINAIS

AGCC
ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA

FIBRA SOLÚVEL
ENERGIA PARA
EENTERÓCITOS
TOS

VANTAGENS CLÍNICAS DO USO DA PURINA® PRO PLAN® EN GASTROENTERIC - GASTROINTESTINAL
Os principais fatores oferecidos pela PURINA® PRO PLAN® EN GASTROENTERIC para o controle das
enteropatias são:
t 6NBDPODFOUSBÎÍPEFÈDJEPTHSBYPTEFDBEFJBMPOHB "($- MJNJUBEBOBEJFUB EJNJOVJOEPPSJTDPEFNÈ
assimilação das gorduras.
t "CBJYBDPODFOUSBÎÍPEFÈDJEPTHSBYPTEFDBEFJBMPOHB "($- UBNCÏNGB[DPNRVFFTTBEJFUB
seja excelente para o controle da IPE e de doenças hepáticas, associadas a uma produção baixa de
ácidos biliares.
t "BEJÎÍPEFOÓWFJTNPEFSBEPTEFÈDJEPTHSBYPTEFDBEFJBNÏEJB "($. RVFQSFDJTBNBQFOBTEFEPJT
passos para serem digeridos , facilitando sua absorção.
t 0T"($.QPEFNTFSVUJMJ[BEPTEFGPSNBFGFUJWBJODMVTJWFRVBOEPFYJTUFDPNQSPNFUJNFOUPEBTGVOÎÜFT
hepática, pancreática ou intestinal. Além de ser uma fonte de gorduras de fácil absorção, também evita
uma dependência excessiva dos carboidratos aumentados da dieta.
t 5PEPTPTJOHSFEJFOUFTEB163*/"¥1301-"/¥&/("4530&/5&3*$TÍPBMUBNFOUFEJHFTUÓWFJTFP
produto é muito palatável, fundamental para o controle das enterites do intestino delgado.
t 0TÈDJEPTHSBYPTÙNFHBEFDBEFJBMPOHBBEJDJPOBEPTBKVEBNBSFEV[JSBTSFTQPTUBT
inflamatórias indesejadas.
Simpson JW. (1998) Diet and large intestinal disease in dogs and cats J Nutr 128: 2717S-2722S.
Nelson RW, et al (1988) Nutritional management of idiopathic chronic colitis in the dog. J Vet Int Med 2:133 - 137
Washabau R, et al (2000) Proc American College of Veterinary Internal Medicine Forum, Seattle, WA. pp 727
Davenport DJ, et al. Gastrointestinal and exocrine pancreatic disease. in Hand MS, Thatcher CD, Remillard RL, Roudebush P (eds). Small Animal
Clinical Nutrition, 4th Edition. Walsworth Publishing Co, Marceline, MO. 2000. pp 725-810
5. Johnson RC, et al. (1990) Medium-chain-triglyceride lipid emulsion: metabolism and tissue distribution. Am J Clin Nutr; 52: 502- 508
6. Schoenherr WD, Jewell DE (1997) Nutritional modification of inflammatory disease. Semin Vet Med Surg (Small Anim) Aug; 12(3): 212-222
7. Bauer JE, Schenk PA (1989) Nutritional Management of Hepatic Disease. Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pract; 19(3): 513-26
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Tratamento dietético dos problemas
gastrointestinais caninos

Problema
gastrointestinal

Alergia não alimentar

Suspeita de alergia
alimentar
TESTE COM DIETA DE
ELIMINAÇÃO

Melhora
Pancreática
Exocrina,
doença
Intestinal,
Enterite, etc.

EN

EN

Gastrointestinal
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t $POTJTUÐODJBEFGF[FT
flatulências
t $POTUJQBÎÍP

t 1FSEBEFQFTP
t 7ÙNJUPT

Utilizar dieta
hipoalergênica ou de
alérgenos limitados

Sem melhora

Intestino grosso

Intestino delgado

Diarreia
do
intestino
grosso

Gastrointestinal

Problema recorrente

Melhora (Quadro estável)

Utilizar dieta
hipoalergênica
ou de alérgenos
limitados

Gastrointestinal

EN

Doenças
intestinais
responsivas
à fibra

OM

Obesity
Management

Tratamento dietético dos problemas
gastrointestinais caninos

Problema
dermatológico

Suspeita de alergia
alimentar

Alergia alimentar
confirmada

Dermatite causada por outros
motivos (não alimentares)

DIETA DE ELIMINAÇÃO
Utilizar dieta
hipoalergênica ou de
alérgenos limitados

Casos refratários
Múltiplos
alérgenos
Utilizar dieta
hipoalergênica
ou de alérgenos
limitados

Melhora:
Alergia alimentar
confirmada

Poucos alérgenos específicos

Utilizar dieta
hipoalergênica
ou de alérgenos
limitados

Reconsiderar o diagnóstico

Sem melhora:
Alergia alimentar
improvável

Utilizar dieta
hipoalergênica
ou de alérgenos
limitados
Problema recorrente
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