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NUTRIÇÃO DE CÃES E GATOS

Leticia Warde Luis  1

A nutrição é o estudo dos alimentos, seus nutrientes e componentes, incluindo sua ação no organismo, in-
terações e seu equilíbrio dentro de uma dieta (1). Assim como para os seres humanos a saúde dos cães e gatos 
depende, dentre outros fatores, de uma nutrição completa e balanceada, contendo um amplo conjunto de 
nutrientes para suprir todas as necessidades diárias, são eles: proteínas (aminoácidos), gordura, carboidratos (e 
fi bras), vitaminas, minerais e água (2). Além disso, existem os nutrientes ditos funcionais (como pré e probió-
ticos, fi bras especiais e outros nutracêuticos) que auxiliam na saúde e longevidade dos animais. Os recentes 
avanços nas  pesquisas  de  nutrição  de  cães  e  gatos  promovem cada vez maior entendimento sobre as 
necessidades nutricionais dos animais e suas particularidades. Entretanto, considerando o crescimento do nú-
mero de cães e gatos como pets, têm sido muito estudado o papel da nutrição especifi camente na promoção 
de saúde, bem estar e longevidade (3). Consequentemente há uma grande evolução na alimentação dos pets. 
Em relação às necessidades nutricionais, faz-se importante o seu estudo pois a falta ou mesmo o excesso de 
determinados nutrientes poderia levar a um desequilíbrio do organismo animal, podendo levar a um mau cres-
cimento no caso dos fi lhotes, à problemas como obesidade, alterações reprodutivas, cardiopatias e outros(4).

Cada vez tem-se mais inovações na nutrição de cães e gatos. Existem hoje diferentes modalidades de 
alimentação, sendo a mais comum no Brasil, a alimentação baseada em alimentos comerciais extrusados (ra-
ção). A indústria de alimentos para cães e gatos está cada se aprimorando mais, e hoje pode-se encontrar no 
mercado alimentos específi cos para estágios de vida e características individuais como raça, se é castrado, se 
necessita de mais ou menos calorias, dentre outros fatores. Além disso, tem-se também cada vez mais recur-
sos nutricionais para promover saúde aos cães e gatos. São eles ingredientes utilizados em dietas ou mesmo 
estratégias de tratamento como alimentos específi cos para determinadas enfermidades ou ainda dietas ente-
rais e parenterais.
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Os alimentos terapêuticos, ou seja, alimentos que auxiliam no tratamento de doenças são recursos relativa-
mente novos na medicina veterinária que tem auxiliado muito na longevidade dos cães e gatos. Eles não con-
têm adição de medicamentos, mas sim diferentes perfi s nutricionais de forma a contribuir com o tratamento 
convencional, e a adição de nutrientes funcionais específi cos para cada enfermidade (5). Existem no mercado 
brasileiro hoje alimentos específi cos para doença renal, cardiopatias, obesidade, cálculos urinários, doenças 
hepáticas, desordens gastrointestinais, dermatopatias, alergias alimentares, dentre outros. Em casos de en-
fermidades avançadas, quando o animal tem difi culdades para se alimentar, pode- se lançar mão de recursos 
avançados como a nutrição enteral e a nutrição parenteral (6). A alimentação enteral consiste na colocação 
de tubos para alimentação forçada, pelos quais pode-se administrar os mesmos alimentos que seriam admi-
nistrados por via oral, porém em consistência pastosa/liquida, ou ainda alimentos formulados especifi camente 
para essa fi nalidade. Caso não seja possível fazer uso da via enteral (em virtude de comprometimento do trato 
gastrointestinal, vômitos incoercíveis, diarreias profusas, pré-operatório, pancreatite grave ou outras contrain-
dicações da colocação de tubo), pode-se utilizar a nutrição parenteral (6). A nutrição parenteral consiste no 
fornecimento dos nutrientes vitais por via não entérica, ou seja, por via intravenosa. É um recurso muito útil 
para casos graves, através do qual pode-se garantir a nutrição e a reabilitação de pacientes até que possam 
voltar a se alimentar voluntariamente.

Com todos os avanços da nutrição de cães e gatos é cada vez mais fácil promover saúde e bem-estar a 
esses animais. Dessa forma, é muito importante que o médico veterinário tenha conhecimentos básicos sobre 
nutrição e esteja constantemente se atualizando nessa área.
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