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NUTRIÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS   

ALTERNATIVAS NA ALIMENTAÇÃO DE CÃES E GATOS 

 

RESUMO  

A nutrição é parte fundamental da manutenção da saúde animal, uma vez que o estado 

nutricional do animal influencia diretamente em seu status imunológico, alterando a 

maneira com que seu organismo responde aos desafios diários. Desta forma, pode-se dizer 

que uma boa alimentação é primordial para que cães e gatos estejam sempre saudáveis, 

porém, uma boa alimentação demanda balanço energético adequado, somado a níveis 

corretos de cada nutriente necessário às diferentes espécies. Este estudo tem por objetivo 

discorrer sobre alguns dos diferentes tipos de alimentação disponíveis a cães e gatos, bem 

como elucidar pontos-chave sobre cada um, para que médicos veterinários possam 

adquirir maiores conhecimentos nesta área, podendo, assim, elaborar dietas adequadas 

para seus pacientes, além de permitir aos tutores um maior entendimento sobre as 

necessidades nutricionais de seus animais de estimação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Alimentos; animais de companhia; estado nutricional; balanço 

energético; nutrientes. 
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SMALL ANIMALS NUTRITION  

ALTERNATIVES IN DOGS AND CATS FEEDING 

 

ABSTRACT 

Nutrition is a fundamental part of maintaining animal health, as the animal's nutritional 

status directly influences its immune status, changing the way its body responds to daily 

challenges. Thus, it can be said that a good diet is paramount so that dogs and cats are 

always healthy, but a good diet requires adequate energy balance, added to the correct 

levels of each nutrient needed by different species. This study aims to discuss some of the 

different types of food available to dogs and cats, as well as to elucidate key points about 

each one, so that veterinarians can gain greater knowledge in this area, and thus can 

develop appropriate diets for their patients. It also gives guardians a better understanding 

of the nutritional needs of their pets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Food; company animals; nutritional status; energetic balance; nutrients. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os animais de companhia estão cada vez mais migrando do status de animal 

funcional – cães de guarda ou gatos colaboradores com o controle de pragas – para o 

status de membro da família. Com isso, os tutores buscam, cada vez mais, alimentos de 

qualidade para seus cães e gatos, visando seu bem-estar, saúde e longevidade. 

Sabe-se que uma alimentação balanceada contribui de forma satisfatória para a 

manutenção da imunidade dos animais, o que acaba por influenciar diretamente no estado 

de saúde deles. Além do status imune, uma nutrição adequada é imprescindível para a 

homeostase fisiológica dos animais, uma vez que inúmeras funções vitais são 

dependentes de proteínas e suas unidades funcionais, os aminoácidos, não são sintetizadas 

pelo próprio organismo, sendo invariavelmente adquiridos por meio da ingestão de 

alimentos. 

Tendo em vista a importância da alimentação, faz-se necessário dedicar a ela um 

cuidado especial, levando em consideração as necessidades nutricionais de cada espécie, 

de forma a suprir adequadamente toda a demanda de nutrientes necessários para a 

manutenção da vida e da saúde dos animais. 

 

Fonte: http://www.revistaveterinaria.com.br/a-importancia-da-alimentacao-balanceada-para-

caes-e-gatos/ 
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Este trabalho visa trazer informações sobre alguns dos tipos de alimentação 

disponíveis no mercado pet, pontuando as vantagens e desvantagens de cada um e 

oferecendo um ponto de vista crítico sobre cada alternativa. Desta forma, o estudo visa 

colaborar com a aquisição de conhecimentos do leitor sobre o tema, para que este possa 

escolher com propriedade o tipo de alimentação que oferecerá a seu melhor amigo.  

 

2. RAÇÃO SECA CONVENCIONAL 

 

Fonte: https://blog.canalvet.com.br/racao-para-caes-e-gatos-em-francisco-beltrao/ 

 

A opção de alimentação animal mais conhecida e presente nos mais diversos 

mercados são, sem dúvidas, as rações secas, podendo ser apresentadas em suas 

embalagens originais, a granel ou fracionadas em outras embalagens. 

A grande maioria dos alimentos secos disponíveis comercialmente são produzidos 

através do processo de extrusão, em que o alimento passa por um processo de tratamento 

térmico. Os alimentos secos são conservados devido sua baixa umidade e são inseridos 

aditivos nos mesmos, como os antioxidantes, antifúngicos e acidificantes (SANTOS, et 

al. 2013). 

Mesmo que as rações secas tenham um longo prazo de validade, estas também 

podem se deteriorar, ocasionando uma diminuição da palatabilidade e valor nutricional 
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do alimento, e consequentemente não atendendo as exigências nutricionais do animal que 

irá consumir a ração. As principais causas da deterioração são o crescimento bacteriano 

e a oxidação (JONES, et al. 2000). Para que não ocorra a deterioração da ração, é de suma 

importância que estas sejam bem armazenadas, não sendo submetidas à diferentes 

temperaturas e umidade (SANTOS, et al. 2013). As embalagens das rações para 

alimentação animal devem ser de plástico, sendo seguras e resistentes para garantir a 

devida proteção ao produto. Segundo Moura e Banzato (2007), essas embalagens 

protegem contra as agressões de agentes externos como: variações de temperatura, 

luminosidade, choques, vapores ácidos, bactérias, insetos e outros agentes nocivos que 

podem deteriorar o produto. 

Para que as rações sejam fabricadas, são necessários ingredientes energéticos, 

proteicos (sendo de origem animal ou vegetal), vitaminas, minerais e aditivos. A escolha 

das matérias primas definirá uma ração de qualidade e sua classificação comercial 

(FORTES, 2005 apud VOLPATO, 2014). 

Comercialmente, as rações secas podem ser classificadas como econômicas, 

padrão (standard), premium e super-premium. Essa classificação é muito usual por 

técnicos e consumidores, porém não é regulamentada por órgãos de registros e não é 

avaliada dentro dos critérios nutricionais científicos (CARCIOFI, et al. 2009). 

2.1 Rações Econômicas 

Sua formulação é variável e os ingredientes utilizados são de baixo custo, em geral 

de baixa digestibilidade e palatabilidade. Suas concentrações nutricionais geralmente se 

aproximam dos limites mínimos ou máximos permitidos, visando sempre minimizar os 

custos (CARCIOFI, et al. 2009). 

2.2 Rações Standard 

As rações standard apresentam formulações com matéria-prima de baixo custo e 

qualidade, com níveis nutricionais mínimos e diferentes tipos de formulação, pois os 

ingredientes empregados são dependentes do preço e da disponibilidade do mercado. Sua 
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digestibilidade e palatabilidade são melhores do que a dos produtos econômicos. 

(CARCIOFI, et al. 2009). 

2.3 Rações Premium 

As rações premium possuem um processo de seleção da matéria-prima um pouco 

mais rigoroso, sendo um alimento com foco em sua digestibilidade e palatabilidade, 

permitindo suprir as necessidades com uma menor ingestão de quantidade de alimento. 

Sendo o segmento premium superior em relação às rações standard. Algumas vezes, sua 

formulação é fixa, sem eventuais substitutos (CARCIOFI, et al., 2009). 

2.4 Rações Super-Premium 

Os alimentos super-premium seguem uma padronização de acordo com a sua 

formulação, sendo uma formulação fixa e com ingredientes de alto valor nutricional. Este 

segmento contém níveis altos de proteína e ótimos de gordura, matéria mineral e fibras. 

Possui uma alta digestibilidade, exigindo uma menor ingestão de alimentos para satisfazer 

a necessidades nutricionais. É um alimento que tenta promover o cumprimento ideal de 

todas as funções do organismo. Devido sua qualidade, seu preço é o mais elevado em 

relação aos outros segmentos (CARCIOFI, et al. 2009; MARTINS & PONTIERI, 2010). 
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3. RAÇÃO ÚMIDA 

 

Fonte: https://www.felineliving.net/best-indoor-cat-food/ 

 

A principal característica do alimento úmido consiste no alto teor de água, 

variando entre 70 a 85%, sendo que a densidade energética do alimento é inversamente 

proporcional ao teor de umidade, dessa forma pode ser considerado com baixo nível 

calórico. Os ingredientes encontrados nesse tipo de alimento são: carnes, carnes 

mecanicamente separadas, vísceras (frango, peixe, bovino e suíno), farinhas (trigo, soja), 

amido de milho, gelatinas e espessantes, vitaminas e minerais e não há a adição de 

conservantes, pois o método de conservação é através da esterilização. 

Os alimentos úmidos são classificados em três tipos distintos: patês, loafs e 

pedaços ao molho. Os patês consistem em uma mistura homogênea feita de derivados 

cárneos, gordura e substâncias geleificantes, sem apresentar níveis significantes de 

carboidratos. Os loafs são misturas de produtos cárneos, vegetais e carboidratos, e as 

rações em forma de pedaços ao molho são alimentos bifásicos, apresentando partes 

sólidas em meio a um líquido ou molho (VENDRAMINI et al, 2015). 
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Segundo o NRC (2006), tanto patês, quanto loafs e pedaços ao molho podem 

variar em seu teor de umidade, indo de 74% até 84%, constituindo-se uma das mais 

importantes fontes de ingestão involuntária de líquidos pelos animais, principalmente 

gatos (CARCIOFI et al., 2006). Além disso, as dietas úmidas são grandes fontes de 

proteína e gordura, uma vez que sua composição conta com a inclusão de carne 

congelada, fresca ou subprodutos cárneos (VENDRAMINI et al., 2015). 

Entretanto, a dieta úmida ainda é vista por muitos proprietários como um simples 

petisco, sendo oferecida ao animal como recompensa por algo ou mesmo para agradá-lo. 

Segundo Assis (2017) apenas 1 em cada 5 proprietários que compram ração convencional 

seca também acabam comprando patês ou sachês para seus animais, com um percentual 

de venda de apenas 1,3% entre toda a ração consumida no país.  

Apesar das rações úmidas serem consideradas alimentos completos e balanceados, 

é necessário atentar para as informações contidas na embalagem, pois nem toda marca 

disponível oferece, em sua formulação, todos os nutrientes necessários para uma 

alimentação adequada para seu pet. Segundo a médica veterinária Dra. Manuela Fischer, 

especialista em nutrição animal, as dietas consideradas completas devem conter em seu 

rótulo a informação “alimento completo e balanceado”, contrapondo as que informam, 

em sua embalagem, se tratar de um “alimento específico”. Estas, apesar de possuírem 

bom valor nutricional, não são adequadas para substituir por completo a alimentação 

convencional do cão ou gato. Ainda segundo a Dra. Manuela, o alimento úmido é o que 

mais se assemelha com a alimentação natural que o animal consumiria se ainda estivesse 

vivendo na natureza (ASSIS, 2017). 

Assim como existe no mercado rações secas para prescrição, existe também o 

alimento úmido de prescrição, com indicações para diferentes sistemas, como:  distúrbios 

urinário, digestivo, hepático, renal, skin care, obesidade, sendo estas boas opções para 

animais que precisam de auxílio no tratamento com a dieta, mas possuem paladares mais 

exigentes ou uma forma do tutor agradar seu pet, sem comprometer a dieta do mesmo.  

A alimentação úmida também é benéfica para animais que, por algum motivo, 

tenham dificuldade na mastigação ou deglutição do alimento seco, como, por exemplo, 
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em casos de gengivite/estomatite ou lesões bucais de qualquer espécie, até mesmo na 

recuperação de pacientes que tenham passado por algum procedimento que os impeça 

temporariamente de se alimentar com ração seca convencional. Os patês e sachês são 

comumente recomendados na clínica médica de felinos, quando estes apresentam 

problemas do trato urinário, tanto superior quanto inferior, pois, uma vez que alguns gatos 

nestas situações tendem a não ingerir a quantidade adequada de água, a ração úmida entra 

em ação, suprindo parte dessa necessidade hídrica.  

A dieta úmida traz inúmeras vantagens para o animal que a consume, porém tem 

algumas desvantagens quando comparada a dieta seca, como por exemplo: o custo, pois 

tendem a ser mais caras, e para a manutenção de um animal de médio e grande porte 

torna-se pouco viável, devido a grande quantidade de alimento que terá que ser fornecido 

para que consiga atingir a necessidade energética basal. Outro ponto que também pode 

ser considerado uma desvantagem é a durabilidade do produto, pois como é um alimento 

que não recebe conservante, após ser aberto deve ser consumido em um curto período, 

para que não haja a degradação do alimento. 
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4. COMIDA CASEIRA 

 

Fonte: https://fofuxo.com.br/alimentacao/comida-caseira.html 

 

Muitos mitos têm se difundido sobre a presença de substâncias químicas maléficas 

nas rações industrializadas, ou mesmo sobre a utilização de resíduos não inspecionados 

de origem animal, carnes oriundas de animais doentes ou outros boatos que colocam em 

xeque a inocuidade das rações industrializadas. Infelizmente tais boatos ainda ganham 

força mediante compartilhamentos de informações errôneas em redes sociais ou outras 

mídias não controladas, fazendo com que os tutores acreditem que, ao oferecer a seu 

animal um produto industrializado, contribuirá para trazer malefícios à sua saúde.  

Desta forma, alguns proprietários ainda mantém a preferência por alimentar seus 

animais de companhia utilizando comida caseira, seja por praticidade, por questões 

econômicas ou simplesmente por terem em mente que alimentos industrializados não 

fazem bem aos animais.  

Além do viés errôneo sobre a qualidade dos alimentos industrializados, há, de 

outro lado, proprietários que preferem oferecer alimentação caseira e fazê-la de forma 
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balanceada, seguindo a orientação de seu veterinário. Contudo, a nutrição veterinária de 

pequenos animais ainda é uma área de certa forma negligenciada, de modo que a opinião 

de um especialista nem sempre é consultada.  

Estudos realizados em universidades demonstraram, ao analisar uma série de 

dietas caseiras, que todas elas eram deficientes em algum nutriente, concluindo que a 

alimentação caseira pode sim ser oferecida, porém, é necessário suplementá-la para que 

nenhum nutriente essencial falte ao animal. Alguns destes estudos têm demonstrado o 

elevado número de receitas de dietas caseiras, não convencionais, disponibilizadas em 

livros e “websites” e sua adequação nutricional, bem como a adesão dos proprietários a 

este tipo de alimento (LAUTEN et al. 2005; LAFLAMME et al. 2008; FELIX et al. 2009; 

LARSEN et al. 2012; STOCKMAN et al. 2013; JOHNSON et al. 2016). 

 

Fonte: http://amoremiados.blogspot.com/2015/03/4-beneficios-do-pate-de-lata-para-seu.html 

 

Fórmulas práticas de dietas caseiras foram criadas por Carciofi da UNESP, com 

ingredientes do dia a dia, desde que os suplementos minerais sejam empregados para 

suplementar as deficiências dos alimentos caseiros. Abaixo, as tabelas de prescrições 

caseiras, de acordo com Carciofi. 
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Quadro 1 - Dieta de manutenção para cães adultos: 

Composição (% da Matéria Seca) Fórmula (% da Matéria Original) 

Proteína Bruta                                    

25,30 

Arroz Cozido                                          60 

Carboidrato                                        50,45 Carne Moída/Peito de Frango                20 

Extrato Etéreo                                    16,31 Fígado Bovino                                          5 

Fibra Bruta                                           1,48 Cenoura                                                  13 

Matéria Minera                                    1,78 Fosfato Bicálcio                                     0,7 

Umidade                                            55,15 Levedura de Cerveja                              0,7 

Cálcio                                                  1,03 Suplemento Min. e Vit.                            1 

Fósforo                                                0,92 Sal                                                          0,1 

 Óleo de Soja                                             1 

 Energia Metabolizável                  2 Kcal/g 

Quadro 2 - Dietas para cães em crescimento: 

Composição (% da Matéria Seca) Fórmula (% da Matéria Original) 

Proteína Bruta                                    

26,47 

Arroz Cozido                                          58 

Carboidrato                                        47,52 Carne Moída/Peito de Frango                20 

Extrato Etéreo                                    16,35 Fígado Bovino                                          8 

Fibra Bruta                                           1,27 Cenoura                                                    8 

Matéria Minera                                    2,53 Fosfato Bicálcio                                       1 

Umidade                                            53,98 Levedura de Cerveja                              0,3 

Cálcio                                                  1,32 Suplemento Min. e Vit.                            1 

Fósforo                                                0,93 Sal                                                        1,33 

 Óleo de Soja                                        5,32 

 Energia Metabolizável             2,04 Kcal/g 
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Quadro 3 - Dieta para emagrecimento: 

Composição (% da Matéria Seca) Fórmula (% da Matéria Original) 

Proteína Bruta                                    

30,75 

Arroz Cozido                                          40 

Extrato Não Nitrogenado                   53,95 Músculo Magro                                      15 

Extrato Etéreo                                      6,41 Fígado Bovino                                          5 

Fibra Bruta                                           4,74 Cenoura                                                  15 

Matéria Mineral                                   4,09 Vagem                                                    23 

Umidade                                            63,34 Levedura de Cerveja                              0,6 

Cálcio                                                  0,81 Suplemento Min. e Vit.                            1 

Fósforo                                                0,59 Sal                                                          0,1 

 Óleo de Soja                                          0,5 

 Carbonato de Cálcio                              0,5 
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5. ALIMENTAÇÃO NATURAL 

 

Fonte: https://www.meupetprotegido.com.br/dicas-e-curiosidades/alimentacao-natural-para-caes-

e-gatos-o-que-pode-e-o-que-nao-pode 

 

Assim como a dieta caseira, a busca pelo proprietário por uma alimentação natural 

para seus cães, surgiu pela desconfiança do mesmo em alimentar os animais com uma 

dieta convencional (ex.: ração comercial). Outro ponto chave para esta escolha, é a 

procura pelo tutor por novos hábitos alimentares para si, levando-os a selecionar também 

os alimentos para seus pets (PEDRINELLI, 2016). 

A Association of american feed control officials (AAFCO) classifica os alimentos 

naturais como fonte única de vegetais ou animais, que estejam em seu estado natural ou 

submetidos a processos físicos (térmicos, transformação, purificação), porém que não 

altere sua composição natural. 

As dietas naturais têm como objetivo similar as dietas do ancestrais, possuindo 

maiores teores de proteína e gorduras, alimentos integrais como: frutas, verduras e carnes 

inteiras.  Estas podem ser encontradas em produtos comerciais, que utilizam a matéria 
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prima integral de acordo com os órgãos regulamentadores, ou como alimentos crus 

(BUFF, et. al, 2014). 

 Biologically appropriate raw food (BARF) e raw meat bones são modalidades de 

alimentos crus que possuem o conceito de alimentar os cães com todas as partes do 

animal, desde as vísceras até mesmo as cartilagens e ossos. Também pode ser incluído 

vegetais, peixes, aves, leite não pasteurizado e ovos crus. Podendo ser encontradas 

comercialmente, como dietas frescas, congeladas e liofilizadas, sendo formuladas para 

atender as necessidades nutricionais destes animais e também podem ser preparadas em 

casa, podendo ser ou não formuladas por veterinários (FREEMAN, et. al., 2013) 

 Outro modelo é a prey model, que visa fornecer uma dieta que replica a dos cães 

selvagens e consiste em 80% de musculo, 10% ossos comestíveis, 5% fígado e 5% de 

outras vísceras. Podendo ser ofertado, carnes de bovinos, caprinos, aves e peixes. Já os 

ossos geralmente ofertados são, costela e rabo bovino e pescoço de frango; as vísceras 

que podem ser fornecidas são timo, cérebro, rim, baço, entre outros (MACEDO, et. al., 

2018). 

 Grain free também é uma categoria de alimentação natural, sendo estas rações 

comerciais livres de grãos e com teores de carboidratos significantemente menores. É 

constituída por 35% a 50% de proteína bruta, 16% a 26% de lipídeos e o restante é 

constituído por frutas, legumes e verduras. Sendo composta prioritariamente por 

alimentos de origem animal que possuam a qualidade semelhante aquelas utilizadas na 

alimentação humana (SAAD & FRANÇA, 2013). 

Algumas vantagens descritas por adeptos da dieta natural são: maior variedade, 

ingredientes frescos e de qualidade, maior palatabilidade e aceitação pelos animais e 

melhor digestibilidade (BORGES, 2009). 

Porém, como o alimento não passa por nenhum processamento térmico e este 

possa provir de fontes onde não há o tratamento necessário para eliminar os riscos, cães 

alimentados com alimentos naturais possuem maior susceptibilidade de contaminação por 

salmonelose, verminoses e toxoplasmose. Também ao tentar se aproximar de uma dieta 
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de vida livre, considerando adequadas para seus ancestrais com altas concentrações de 

lipídeos e proteínas, não se considera a evolução fisiologica ocorrida nos cães, fato que 

pode levá-los a obesidade (BUFF, et. al, 2014; SCHIMIDT, 2018).  

 

 

Fonte: https://www.acuvet.com.br/alimentacao-natural-para-caes/ 

 

O alto custo, demanda de tempo para o preparo, proliferação de placas bacterianas, 

dificuldade para obter as calorias adequadas para cada cão e o curto tempo de preservação, 

são outras desvantagens. E em sua maioria, os donos que aderem a esta alimentação para 

seus animais, baseiam-se em receitas publicadas em sites ou livros para tutores, e não 

uma dieta calculada e elaborada pelo veterinário adequada para a fase e estado 

reprodutivo de seu animal, sendo frequentemente desequilibradas, causando possíveis 

deficiências nutricionais (BORGES, 2009; PEDRINELLI, 2016). 
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CONCLUSÃO 

Analisando as possibilidades atualmente oferecidas no mercado alimentício para 

pets, pode-se concluir que está cada vez mais fácil agradar às mais diversas exigências 

nutricionais, bem como a preferência do proprietário à dieta que mais lhe agrade oferecer 

a seu animal, sendo possível aderir às mais diversas formas de cuidado com seu animal 

de estimação. Contudo, é necessário que seja sempre consultado um veterinário 

especialista em Nutrição Animal, para que, ao escolher uma dieta alternativa, não acabe 

ocorrendo qualquer déficit nutricional que venha trazer prejuízos à saúde do seu 

animalzinho.  

 

Fonte: https://www.petz.com.br/blog/pets/caes-e-gatos/ 
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