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O forte odor das fezes e a produção excessiva de gases em algumas raças de cães tem sido uma 

queixa constante de alguns tutores. A indústria de alimentos para cães e gatos emprega 

ingredientes e aditivos que objetivam melhorar o odor fecal, oriundo da maior liberação 

decompostos orgânicos voláteis (COV’s). Estes compostos, assim como as flatulências são 

produzidos em função das fontes, quantidade e aproveitamento das proteínas da dieta no 

intestino delgado. Embora o processo de digestão e absorção das proteínas seja eficaz, algumas 

frações protéicas podem escapar dessa digestão enzimática e provocar elevação da fermentação 

no intestino grosso e maior produção destes COV’s, os quais influenciarão no odor fétido das 

fezes. Cães braquicefálicos, como o bulldog francês, tendem a apresentar maior freqüência de 

eliminação de gases e fezes com mau odor. Tais aspectos podem ser decorrentes das suas 

características anatômicas que favorecem a aerofagia. Em busca de possível estratégia para 

melhorar o manejo nutricional de cães desta raça, este estudo objetivou avaliar a influência da 

fonte proteica da dieta no odor fecal e na produção dos COV’s. Foram incluídos oito cães da raça 

bulldog francês, com idade média de 2,7 ± 0,74 anos e peso corporal médio de 11,3 ± 0,21Kg e 

escore de condição corporal entre 4 e 5, segundo Laflamme (1997). O estudo foi delineado em 

quadrados latinos 4x4, com período prévio de 28 dias para adaptação às dietas seguidas de três 

dias de coleta de fezes frescas para análise sensorial e determinação dos COV’s por 

cromatografia gasosa. Quatro dietas isonutrientes para manutenção foram formuladas, diferindo 

entre si pela fonte de proteína. Estas, bem como as porcentagens de proteína bruta (PB) e extrato 

etéreo (EE) foram: T0 - farinha de frango (PB=21,95% e EE=16,55%); T1 - glúten de trigo 

(PB=23,66% e EE=15,03%); T2 - farinha de frango e glúten de trigo (PB=23,31% e 

EE=17,28%) e T3 - farinha de frango, glúten de trigo e proteína hidrolisada de fígado 

(PB=22,05% e EE=17,24%). Os resultados foram comparados por meio de contrastes no PROC 

MIXED do SAS e considerados significativos valores de p<0,05. Não foram observados efeitos 

adversos nos animais em relação à ingestão das dietas experimentais. Com relação aos COV’s, 

houve predomínio do ácido botanóico, ácido acético e propiônico nas fezes (100% nos quatro 

tratamentos) e observou-se diferença na concentração de fenol e indol. A dieta T0 apresentou 

maiores concentrações de fenol (p=0,04) e indol (p=0,01) e na análise sensorial odor mais fétido. 

As diferentes fontes de proteínas, portanto, foram capazes de modular a produção de COV’s e tal 

efeito pôde ser confirmado pelo emprego do painel sensorial. 
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