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A melhoria da saúde, bem-estar e lon-
gevidade dos cães e gatos é uma bus-
ca constante pelos profissionais da 
área e fabricantes de pet food. Inclu-
sive, com o aumento na expectativa 
de vida desses animais, surge um novo 
desafio, que seria a melhoria da saúde 
e qualidade de vida na longevidade. 
Pensando nisso, o papel da nutrição 
deve ir muito além do atendimento das 
necessidades básicas dos cães e gatos. 
Além de nutrir, os alimentos completos 
e balanceados devem ser formulados e 
produzidos para otimizar a saúde des-
ses animais, com foco principalmente 
no bem-estar, prevenção de doenças 
e longevidade. Com base nisso, serão 
abordados a seguir os principais as-
pectos e benefícios da nutrição ótima 
na saúde de cães e gatos.

As necessidades nutricionais e ener-
géticas de cães e gatos variam depen-
dendo da idade, condição fisiológica 
(ex.: crescimento, manutenção, repro-
dução, senilidade e presença de doen-
ças) e grau de atividade (NRC, 2006, 
FEDIAF, 2020). Desse modo, cada ani-
mal pode apresentar diferentes res-
postas dependendo da quantidade e 
qualidade dos nutrientes consumidos 
(Figura 1). Em situações de deficiên-
cia nutricional, os animais apresentam 
sinais clínicos específicos, como, por 
exemplo, anemia, caquexia, perda de 

Do mínimo ao ótimo

massa muscular ou limitação no cres-
cimento (filhotes) e pelagem opaca e 
quebradiça, além de maior susceptibi-
lidade a doenças (NRC, 2006). 

Ao consumir o mínimo necessário 
de nutrientes, os animais não apre-
sentam sinais clínicos de deficiên-
cia e mantêm a massa muscular ou 
o crescimento normal (filhotes), mas 
podem apresentar limitações fisioló-
gicas frente a desafios imunológicos 
e estresse. Isso pode ocorrer, pois as 
necessidades nutricionais mínimas 
de cães e gatos foram determinadas 
em animais saudáveis e em condições 
controladas, sem desafios imunológi-
cos (NRC, 2006). Entretanto, sabe-se 
que alguns aminoácidos, ácidos gra-
xos, vitaminas e minerais são necessá-
rios em maiores quantidades para oti-
mizar a resposta dos sistemas imune 
e antioxidante do organismo frente a 
desafios (Colitti et al., 2019).

Considerando isso, surge o conceito 
de nutrição ótima, a qual se baseia no 
fornecimento de nutrientes em quan-
tidades e proporções ótimas para 
cada fase da vida do organismo. Cabe 
ressaltar que esse conceito não se ba-
seia apenas no fornecimento de todos 
os nutrientes em quantidades muito 
superiores as necessidades mínimas, 
e sim em quantidades ótimas à saúde, 
bem-estar e longevidade dos animais. 
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Figura 1. Resposta do organismo ao consumo crescente de nutrientes.

DEFICIÊNCIA MÍNIMO ÓTIMO EXCESSO

Cães, e principalmente gatos, apresentam maior 
necessidade nutricional por proteínas e aminoáci-
dos em relação a outras espécies, como os herbí-
voros. Apesar disso, assim como todos os animais, 
não armazenam o excesso de aminoácidos inge-
rido, os quais são transformados basicamente em 
ureia, sendo excretada na urina. Além disso, por 

Cães e gatos são carnívoros, portanto, quanto mais proteína na dieta melhor?

PRINCIPAIS MITOS E VERDADES SOBRE NUTRIÇÃO ÓTIMA

mais digestíveis que sejam as fontes proteicas da 
dieta, quanto maior a sua inclusão, maior será a 
fermentação de aminoácidos no cólon, gerando 
compostos tóxicos ao organismo, como a amô-
nia e o p-cresol, o que também piora o odor fecal 
(Wernimont et al., 2020). 

Desse modo, estudos mostram que dietas conten



Cães e gatos, assim como todos os organismo vivos, 
apresentam necessidades específicas por nutrientes 
e não por alimentos. Desse modo, podem ser utiliza-
das fontes proteicas de origem animal e vegetal nas 
dietas, desde que de alta qualidade. 

Uma vantagem do uso combinado de fontes protei-
cas animais e vegetais nas dietas seria o maior equi-
líbrio nutricional que essa combinação proporciona. 
Fontes proteicas de origem animal apresentam pro-
teínas de alto valor biológico e são fontes de minerais, 
como cálcio e fósforo. Já, as fontes vegetais apresen-
tam proteínas de alta digestibilidade e são ricas em 

Cães e gatos devem consumir apenas proteínas de origem animal?

do teores moderados ótimos (e não mínimos ou 
muito elevados) de proteínas de alto valor bioló-
gico mantêm a massa muscular, reduzem a pro-
dução de toxinas urêmicas e compostos pró-infla-
matórios e melhoram o equilíbrio da microbiota 
intestinal de cães e gatos (Hang et al., 2013; Badri 
e Jewell, 2019). Esse ponto é preponderante prin-
cipalmente para cães e gatos filhotes e idosos, os 

Figura 2. Teor de aminoácidos essenciais de fontes proteicas de origem animal e vegetal e necessidades de aminoácidos de cães e gatos. Adaptado de NRC 
(2006); FEDIAF (2020).
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quais geralmente apresentam maior desafio para 
manutenção da eubiose intestinal (Ephraim et al., 
2020; Wernimont et al., 2020). Além disso, ani-
mais idosos desenvolvem inflammaging, processo 
inflamatório que é agravado pelo acúmulo de to-
xinas, piorando o estresse oxidativo e as doenças 
decorrentes da idade (Colitti et al., 2019).

aminoácidos essenciais específicos, como metionina 
e leucina (glúten de milho 60) e arginina e triptofano 
(soja) (NRC, 2006). Ainda, essas fontes vegetais con-
tribuem para o equilíbrio de minerais da dieta, além 
de apresentarem fibras e prebióticos naturais (oli-
gossacarídeos das leguminosas), importantes para 
a saúde intestinal. Desse modo, a combinação de 
fontes proteicas de origem animal e vegetal permite 
maior equilíbrio dos aminoácidos da dieta, uma vez 
que apresentam perfis aminoacídicos complementa-
res (Figura 2), além de permitir maior balanceamento 
nutricional da dieta total.



Os carboidratos podem ser divididos em dois gru-
pos: amido e fibras, os quais tem funções distintas. 
O amido e as fibras não são nutricionalmente es-
senciais para cães e gatos, mas apresentam fun-
ções importantes na produção e balanceamento 
das dietas (amido) e na saúde intestinal (fibras). 
Cães e gatos digerem muito bem o amido cozido 
da dieta e metabolizam a glicose absorvida, pois 
ambos possuem a enzima alfa amilase pancreá-
tica. Inclusive, não há relatos de efeitos adversos 
à saúde ou ganho de peso excessivo em cães e 
gatos saudáveis alimentados com quantidades 
adequadas de dietas contendo amido. O que pre-
dispõe a obesidade em cães e gatos, assim como 
em humanos, é o consumo excessivo de energia, 

Como comentado anteriormente, o fornecimento de 
nutrientes em excesso não traz necessariamente be-
nefícios ao organismo, sendo fundamental o correto 
equilíbrio nutricional da dieta para cada fase de vida. 
Aliado a isso, a suplementação de componentes- 

Os carboidratos da dieta podem ser prejudiciais aos cães e gatos?

O equilíbrio nutricional é o ponto chave da nutrição ótima

aliado ao baixo gasto energético (balanço energé-
tico positivo), independente da fonte das calorias 
(Laflamme et al., 2012).

Em relação às fibras, seus efeitos benéficos para 
cães e gatos já são bem conhecidos, como auxílio 
no controle do peso, saciedade e formação das fe-
zes (NRC, 2006; Laflamme et al., 2012). Além disso, 
estudos mais recentes comprovam a importância 
das fibras, principalmente as solúveis, na modula-
ção da microbiota intestinal (eubiose) e na produ-
ção de metabólitos, como ácidos graxos de cadeia 
curta, importantes à saúde intestinal e geral do or-
ganismo (Ephraim et al., 2020; Hall et al., 2020; 
Wernimont et al., 2020). 

*Calprotectina: indicador de inflamação intestinal; **AGCC: ácidos graxos de cadeia curta; ***Compostos tóxicos relacionados à inflamação, doenças 
cardiovasculares e renais.

Tabela 1. Principais efeitos de dietas específicas na saúde de cães (C) e gatos (G).

PRINCIPAIS EFEITOS DE DIETAS ESPECÍFICAS NA SAÚDE DE CÃES (C) E GATOS (G)

Teor moderado, em comparação a alto 
teor proteico na dieta (C)

Redução da amônia e calprotectina* 
e aumento dos AGCC** nas fezes Hang et al. (2013)

Teor moderado, em comparação a alto 
teor proteico na dieta (G)

Redução de p-cresol, 3-indoxil sulfato, 
N-óxido de trimetilamina*** Badri e Jewell (2019)

Prebiótico na dieta de animais com 
doença renal crônica (G)

Redução de toxinas urêmicas e 
modulação da microbiota intestinal Hall et al. (2020)

Fibras solúveis + Ômega 3 na dieta de 
animais idosos (G)

Redução de toxinas urêmicas e 
modulação da microbiota intestinal Ephraim et al. (2020)

Alfa tocoferol + Beta caroteno + 
Ômega 6 e 3 + prebiótico (G) Aumento da longevidade Cupp et al. (2006)

Ômega 3 animais com osteoartrite (C) Melhora da mobilidade Roush et al. (2010)

Ácido linoleico + zinco (C) Aumento do brilho da pelagem e redução 
da perda de água transepidermal Marsh et al. (2000)

Alfa tocoferol + Vitamina C + 
Beta caroteno (C) Aumento do status antioxidante. Wedekind et al. (2002)

chave na dieta, como a vitamina E (alfa tocoferol), 
beta caroteno, zinco, ácidos graxos ômega 6 e 3, fi-
bras e prebióticos, tem demonstrado apresentar efei-
tos adicionais na prevenção de doenças e na melhoria 
da saúde e longevidade dos cães e gatos (Tabela 1).



Considerando o exposto, fica clara a importância 
da nutrição ótima para cães e gatos, principalmen-
te por sua influência em fatores determinantes 
para a saúde e bem-estar desses animais, como 

controle dos processos inflamatórios; suporte aos 
sistemas antioxidante e imune; saúde intestinal e 
controle do peso (Figura 3).

Figura 3. Principais pontos chave da nutrição ótima para cães e gatos.
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A Hill’s sabe de todos os benefícios da nutrição 
ótima e conta com excelentes profissionais para 
desenvolver sempre o melhor alimento para os 
pets. Agora os alimentos Hill’s Science Diet es-
tão de cara nova e com a mesma qualidade e 
formulação de sempre. As informações estão 
muito mais claras e os ícones muito mais simples, 
além de ter imagens dos grãos para que as ca-
racterísticas e os benefícios dos produtos sejam 
de mais fácil entendimento. As informações mais 
importantes, como ingredientes, porte, estágio de 
vida e cor dos blocos de identificação do produto 
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estão com mais destaque para proporcionar uma 
experiência mais descomplicada. A função de 
cada alimento está mais facilmente identificada 
por nomes mais simples e com diferenciação de 
embalagens entre as linhas de dia a dia e de espe-
cialidades. Na parte visual, os pets utilizados nas 
embalagens são na maioria animais de abrigos e 
estão com muito mais destaque. Todas estas mu-
danças foram feitas pensando em melhorar e sim-
plificar a experiência com a embalagem na hora 
de escolher o alimento para que os pets recebam 
uma nutrição de qualidade e descomplicada.

UM PASSO À FRENTE
PARA NUTRIR O MELHOR DA VIDA


