
A nutrição adequada é essencial para garantir o correto funcionamento do organismo em todas as 
fases de vida do animal. Porém, ao considerarmos o animal filhote, a nutrição desempenha um papel 
ainda mais importante, pois nesta fase de vida há maior demanda por nutrientes. Isso ocorre pois os 
filhotes precisam de nutrientes e energia suficiente para crescerem e construírem tecido muscular e 
ósseo, além do que já é necessário para suprir sua taxa metabólica basal e atividades rotineiras. 

A nutrição de filhotes é considerada o ponto de partida para uma vida saudável e, como objetivo, busca 
promover o crescimento, auxiliar na função imunológica e reduzir o risco de obesidade e doenças 
ortopédicas. O maior desafio ao alimentar um animal filhote é nutri-lo em quantidade suficiente para 
evitar que lhe faltem nutrientes e sua taxa de crescimento seja normal, e, ao mesmo tempo, evitar o 
excesso de alimentação. Fornecer nutrientes e energia a mais do que o animal precisa nesta fase de 
vida tem impacto em velocidade de crescimento, ocorrência de obesidade e de distúrbios no sistema 
esquelético. Sabemos, por exemplo, que cães que recebem alimentos com alta densidade nutricional 
em quantidade excessiva têm velocidade de crescimento elevada (mesmo sem apresentar alteração 
do seu tamanho final). A melhor maneira de evitar esta superalimentação é por meio do controle do 
escore de condição corporal do filhote. Este deve se manter dentro do considerado ideal (5 para cães 
e 4 e 5 para gatos na escala de 1 até 9 pontos).

NUTRIÇÃO DE
ANIMAIS FILHOTES

Para estimar a quantidade de alimento que deve ser fornecida aos cães e gatos filhotes, fórmulas espe-
cíficas que levam em consideração o peso adulto do animal devem ser utilizadas como base. Os ajustes 
na quantidade de alimento devem ser feitos semanalmente para respeitar o ganho de peso do animal.
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No início do crescimento, a necessidade de energia 
do animal é maior e chega a ser 3 vezes a quantidade 
necessária para um adulto de mesmo tamanho. 
Com o passar do tempo, à medida em que o peso 
do filhote se aproxima de seu futuro peso adulto, a 
necessidade energética vai se reduzindo. Isso ocorre 
pois cada vez menos tecido deverá ser construído 
para que o animal chegue ao seu porte final.

É importante que o animal filhote receba alimentos 
completos, que respeitem suas necessidades e 
que possuam alta digestibilidade para que o seu 
crescimento seja ótimo. Contudo, devemos evitar 
o fornecimento de excesso de energia para evitar 
o desenvolvimento de obesidade, a qual pode 
se estender ao longo da vida do animal e trazer 
impactos negativos para a sua saúde. Para cães de 
grande porte, o risco da superalimentação é ainda 
mais importante, pois pode implicar em alterações 
esqueléticas, as quais ocorrem, possivelmente,  pela 
liberação de hormônios, tais como T3, T4 e insulina.

Com relação à proteína, a qualidade fornecida é 
tão importante quanto sua quantidade. O perfil 
de aminoácidos deve ser ideal para que o animal 
tenha todo o substrato para produzir as proteínas 
necessárias ao seu crescimento (como a que 
compõe a musculatura, por exemplo). Sendo assim, 
o alimento fornecido deve suprir adequadamente 
a necessidade de aminoácidos essenciais dos 
filhotes, além de possuir boa digestibilidade, para 
garantir que tudo o que está sendo fornecido ao 
animal será, de fato, absorvido e aproveitado. De 
maneira geral, em comparação ao animal adulto, 
a necessidade proteica, assim como a de energia, 
também é maior, pois precisa suprir o crescimento 
do filhote.

A gordura, em todas as fases de vida, é necessária 
como fonte de ácidos graxos essenciais, como 
carreadora de vitaminas lipossolúveis e como fonte de 
energia. Normalmente percebemos que alimentos para 
filhotes possuem teor mais elevado deste nutriente, o 
que se deve à sua maior necessidade (no caso de cães) 
e também ao seu papel no aumento da densidade 
energética do alimento. A gordura fornece 2,5 vezes 
mais energia do que o carboidrato e a proteína. 
Portanto, pode fazer com que o filhote consuma mais 
quilocalorias sem precisar comer mais volume de 
alimento. Com relação aos seus componentes, tanto o 
ômega 6 como o ômega 3 são essenciais para animais 
filhotes. O ômega 6 é importante para a composição 
de estruturas dérmicas e deve, obrigatoriamente, estar 
presente na dieta dos animais ao longo de toda a sua 
vida. Enquanto isso, o ômega 3 é essencial somente 
durante a fase de crescimento e está relacionado 
com o desenvolvimento neurocognitivo, melhora da 
memória e desenvolvimento psicomotor, além de atuar 
na função retiniana e imunológica. Quando adultos, 
os animais também podem consumir ômega 3 para 
se beneficiarem dos seus efeitos anti-inflamatórios e 
específicos em determinadas doenças.

Para animais em crescimento, a necessidade de cálcio 
é maior do que a de adultos. Contudo, o fornecimento 
excessivo deste mineral ou o excesso do consumo de 
vitamina D podem resultar no aparecimento de doenças 
ortopédicas em cães de grande porte. Isso ocorre pois 
há a liberação de calcitonina, hormônio que atua sob as 
células ósseas (osteoblastos e osteoclastos) e implica na 
redução da ossificação osteocondral.  Como resultado, 
o animal apresenta curvatura anormal nos membros 
e atraso de crescimento e de maturação óssea. Essa 
informação é importante, pois diversos tutores 
(principalmente de cães de grande porte) acreditam que 
o filhote deve receber suplementação de cálcio, porém, 
esta suplementação, além de desnecessária, é perigosa 
aos pets. Vale ressaltar que alimentos industrializados 
para filhotes suprem adequadamente a necessidade de 
todos os nutrientes essenciais.

Como conclusão, podemos verificar que a nutrição adequada de animais em crescimento é es-
sencial, pois além de proporcionar desenvolvimento ótimo, pode prevenir obesidade e doenças 
articulares. Alimentos destinados a esta fase de vida devem proporcionar níveis adequados destes 
nutrientes essenciais, sendo que excessos e carências devem ser evitados. 


