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FIBRA, METABOLISMO ÁCIDO-BÁSICO E BALANÇO DE MACROELEMENTOS 
EM GATOS 

 
RESUMO – As fibras dietéticas são um grupo de carboidratos de interesse 

da nutrição de gatos. Estas são utilizadas em formulações específicas para gatos 
para reduzir a densidade energética de alimentos, previner e/ou auxilar o tratamento 
de doenças gastrintestinais e metabólicas e também para promover saúde intestinal 
devido ao estímulo de microorganismos produtores de ácidos graxos voláteis. 
Contudo, pouca informação existe a respeito das consequências metabólicas do 
consumo de fibras por gatos, seu efeito na excreção de água e eletrólitos, produção 
de urina ou mesmo o efeito da absorção de ácidos orgânicos derivados da 
fermentação microbiana intestinal. Este estudo verificou a influencia da fibra dietetica 
no balanço hidro-eletrolitico e de macroelementos, produção de oxalato e equilibrio 
ácido-basico de gatos. Foram utilizados 18 gatos adultos e três dietas: BP0, um 
dieta controle sem adição de fibra; PB8, com adição de 8% de polpa de beterrada e 
PB16, com adição de 16% de polpa de beterraba. Após 15 dias de adaptação, o 
consumo de alimento e água foram monitorados e as fezes e urina foram coletadas 
durante 8 dias. Neste período foram determinados o balanço hídrico dos animais, 
densidade, pH e volume de urina e coletadas amostras para determinação da 
concentração urinária de cálcio, fósforo, cloreto, sódio, potássio, magnésio, enxofre, 
ácido úrico, citrato e oxalato, para calculo da supersaturação relativa para oxalato de 
cálcio (SSR OxCa). Também foram determinados tempo de retenção da ingesta no 
trato digestório, produtos da fermentação nas fezes e excreção de bolas de pelo nas 
fezes. O equilíbrio ácido-básico dos animais em jejum e no pós-prandial foi 
acessado por hemogasometria do sangue venoso. Os resultados foram avaliados 
por meio de contrastes polinomiais (P<0,05). Em resposta a ingestão de fibra, os 
gatos apresentaram queda na digestibilidade dos nutrientes e aumento da excreção 
fecal de água (P<0,05), sem alterar a ingestão hídrica, com consequente redução da 
produção de urina (P<0,05). O pH urinário e a concentração de oxalato foram 
semelhantes entre tratamentos (P>0,05). O balanço de macroelementos foi 
influenciado pelo consumo de fibra, alterando a retenção de Ca, K, Mg e S (P<0,05). 
Estas alterações, no entanto, não se refletiram em aumento da SSR OxCa. Os gatos 
apresentaram aumento linear da excreção fecal de Na em resposta ao consumo de 
fibra e aumento na produção de ácidos graxos de cadeia curta e redução linear do 
pH das fezes (P<0,05). O tempo de retenção do alimento foi menor na dieta PB16 
(P<0,05). A análise hemogasométrica dos gatos em jejum foi similar entre grupos, 
mas na avaliação pós-prandial foi verificada redução linear no pH sanguíneo, 
bicarbonato e excesso de bases sanguíneo após inclusão de fibra (P<0,05). 
Absorção de componentes fermentativos da degradação microbiana e a maior 
excreção fecal de Na e bicarbonato podem explicar as alterações no metabolismo 
intermediário dos gatos promovidas pela ingestão de fibra. A polpa de beterraba 
diminuiu o tempo de retenção da dieta no trato gastrointestinal, mas não alterou a 
excreção de bolas de pelo nas fezes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: água; oxalato; polpa de beterraba; supersaturação relativa; 
urina.  
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FIBER, ACID-BASE METABOLISM AND MACROELEMENTS BALANCE IN CATS 

 
ABSTRACT - Dietary fibers are a group of carbohydrate of interest to the 

nutrition of cats. These are used in specific formulations for cats to reduce food 
energy density, avoid or assist the treatment of gastrointestinal and metabolic 
diseases and also to promote intestinal health due to stimulus of microorganisms to 
produce volatile fatty acids. However, there is little information about the metabolic 
consequences of fiber intake for cats, their effect on water and electrolytes excretion, 
urine production, or even the effect of absorption of organic acids derived from 
intestinal microbial fermentation. The present study verified the influence of dietary 
fiber in water and macroelements balance, oxalate production and acid-base balance 
of cats. It were used 18 adult cats and three diets: BP0, a control diet without adding 
fiber; BP8 with 8% beet pulp added and BP16, with 16% beet pulp added. After 15 
days of adaptation, food and water consumption were monitored, and feces and 
urine were collected 8 consecutive days. During this period were determined water 
balance of the animals, urine density, pH and volume and samples were collected to 
determine the urinary concentration of calcium, phosphorus, chloride, sodium, 
potassium, magnesium, sulfur, uric acid, citrate and oxalate, for calculation of relative 
supersaturation for calcium oxalate (RSS CaOx). Also were determined food 
retention time in the digestive tract, fecal fermentation end-products, hairball 
excretion and acid-base status of fasted animals and in post-prandial by blood gas 
analysis. The results were evaluated by polynomial contrasts (P <0.05). In response 
to fiber intake, cats presented decreased nutrient digestibility and increased fecal 
excretion of water (P <0.05) without altering water intake, with consequent reduction 
in urine production (P <0.05). The mineral balance was influenced by fiber 
consumption, altering Ca, K, Mg and S retention (P<0.05). These alterations did not 
reflected in increased RSS CaOx. Cats showed a linear increase in fecal excretion of 
Na in response to fiber consumption and increase in production of volatile fatty acids 
and linear reduction of fecal pH (p <0.05). The food retention time was lower in PB16 
diet (P <0.05). The hemogasometric analysis in fasted cats was similar between 
groups, but postprandial evaluation was checked linear decrease in blood pH, 
bicarbonate and base excess blood after inclusion of fiber (P <0.05). Absorption of 
fermentation components of microbial degradation and increased fecal excretion of 
Na and bicarbonate can explain the changes in intermediary metabolism of cats 
promoted by fiber intake. Beet pulp decreases the retention time of the diet in the 
gastrointestinal tract, but did not affect the excretion of fecal hairballs. 
 
KEYWORDS: beet pulp; water; oxalate; relative supersaturation; urine. 
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CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A fibra alimentar é um grupo de carboidratos importante na nutrição de cães e 

gatos. Por definição, são consideradas os remanescentes de polissacarídeos da 

parede celular de plantas comestíveis, lignina e de substâncias associadas, resistentes 

à hidrólise por enzimas do trato gastrointestinal dos animais (TROWELL et al., 1976). 

Os polissacarídeos da parede celular, ou estruturais, incluem celulose, hemicelulose 

(que fazem parte da fração insolúvel da fibra) e algumas pectinas, enquanto os 

polissacarídeos não celulósicos incluem pectinas, gomas e mucilagens, constituindo 

fração solúvel da fibra (NRC, 2006). 

As características mais importantes da fibra, em relação à nutrição de cães e 

gatos, são sua solubilidade e fermentabilidade, que estão diretamente relacionadas 

com as concentrações e os componentes das frações solúveis e insolúveis que a 

compõem (MUSCO, 2013). A solubilidade da fibra está correlacionada ao aumento da 

viscosidade intestinal, diminuindo a velocidade de digestão e absorção, o que resulta 

em redução da digestibilidade. Parecem ainda, favorecer o controle de saciedade 

(BOSCH et al., 2009). A fermentação diz respeito à velocidade de degradação 

bacteriana da fibra e à correspondente produção de ácidos graxos de cadeia curta. 

Estes últimos são benéficos ao trato gastrintestinal, mas em altas concentrações 

promovem aumento do peristaltismo, aumento do teor de água das fezes, diminuição 

da digestibilidade da proteína e gordura e influenciar a absorção de ânions no cólon 

(CARCIOFI, 2005; SUNVOLD et al., 1995a). Fibra de baixa fermentação leva à 

diminuição da digestibilidade da matéria seca, mas não ocasiona muita interferência na 

digestibilidade dos demais nutrientes, no teor de água e na qualidade das fezes 

produzidas. Desta forma, o consumo de algumas fibras reduz a digestibilidade aparente 

dos nutrientes, aumenta a fermentação microbiana intestinal, provoca maior excreção 

de fezes e produção de fezes com maior umidade, resultando em maior excreção de 

água via fezes.  
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Gatos domésticos são animais descendentes de felino que habitava desertos 

(Felis silvestris lybica), adaptados ao baixo consumo de água. Quando alimentados 

com dietas secas fazem o balanço hídrico sem aumentar o consumo de água, 

resultando em produção de baixo volume de urina e urina concentrada (CARCIOFI et 

al., 2005).  Estas condições da urina podem predispor os gatos à formação de urólitos, 

como os de oxalato de calcio, e outras formas de doença do trato urinário inferior de 

felinos. Devido à possível influência da fibra na excreção fecal e urinária de água, é 

possível que seu consumo altere a SSR da urina de gatos, especialmente em função 

da baixa sensibilidade à sede desta espécie. Este é aspecto metabólico referente à 

ingestão de fibra ainda não foi investigado para gatos. 

Este trabalho teve como objetivo compreender algumas das consequências 

fisiológicas e metabólicas da inclusão de polpa de beterraba, fonte de fibra de 

fermentação moderada, em alimentos secos para gatos. Foram estudados os efeitos 

desta fibra na digestibilidade aparente dos nutrientes, no balanço de macroelementos, 

excreção de tricobezoares e no tempo de retenção do alimento no trato gastrointestinal. 

Além disto, foram estudados aspectos inéditos do consumo de fibras sobre o equilíbrio 

ácido-básico e hidro-eletrolítico e sua relação com as características e supersaturação 

relativa de oxalato de cálcio da urina de gatos. 
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