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A importância da nutrição na 
vida de um paciente enfermo é in
questionável. Sabe-se que o animal 
que é alimentado de forma correta 
responde mais rápido ao tratamen
to, metaboliza melhor os fármacos, 
não faz catabolismo proteico e man
tém o seu peso durante o período de 
internação. 

Pensando em como prover saú
de, bem-estar e melhor prognóstico 
para animais internados no Hospital 
de Clínicas Veterinárias (HCV) da 
Universidade Federal do Rio Gran
de do Sul (UFRGS), a médica-vete
rinária Manuela Fischer implantou, 
em 2010, o Serviço de Nutrição 
Clínica para cães e gatos. O hospi
tal veterinário é o segundo do país 
a possuir este serviço e o primeiro 
associado com internação. 

Graduada em medicina vete
rinária pela Universidade Federal 
do Rio Grande Sul (UFRGS), fez 
mestrado e doutorado em Zootec
nia na área de Nutrição de Mono
gástricos pela mesma universidade 
e realizou parte de sua pesquisa de 
doutorado na University of Cali
fornia - UCDavis (Califórnia, Es
tados Unidos). Manuela Fischer é 
hoje, além de referência na área, 
coordenadora do Serviço de Nu
trição do HCV, responsável técnica 

de empresas com atuação em nu
trição pet, coordenadora do curso 
de pós-graduação em nutrição de 
cães e gatos do Instituto Qualittas 
(Campinas/SP), nutróloga em clí
nicas veterinárias e palestrante em 
eventos científicos e universidades. 

Ela conversou com a equi
pe da Veterinary & Science so
bre a importância da nutrição 
para os pacientes internados e a 
dificuldade que ainda existe no 
mercado para encontrar profis
sionais especializados nesta área. 

N utriScience: o QUE 
DESPERTOU O INTERESSE 
PELA ÁREA DE NUTRIÇÃO? 

MANUELA FISCHER: Eu sem
pre quis trabalhar com pequenos 
animais, então desde o começo da 
graduação fiz diversos estágios na 
área, dentro e fora da faculdade. Na 
metade do curso eu fui selecionada 
"Embaixadora Waltham" pelo Gru
po MARS. O embaixador é o elo en
tre a empresa e a faculdade de vete
rinária. Algumas empresas têm um 
embaixador em cada uma das prin
cipais universidades do Brasil. Nesta 
época tive a oportunidade de visitar 
a fábrica de rações da Pedigree em 
Mogi Mirim (SP). Conheci de perto 
como funciona a indústria e o pro-

cessamento das rações. 
Também fiz estágio, no último 

ano da faculdade, no Laboratório de 
Ensino Zootécnico, da Faculdade de 
Agronomia da UFRGS, onde traba
lhei com nutrição de aves e suínos, 
já que não existia, no Rio Grande 
do Sul, um lugar em que eu pudes
se conhecer mais sobre nutrição 
de cães e gatos naquela época. Os 
mais próximos eram aves e suínos 
e; apesar de serem espécies diferen
tes, as pesqtúsas e os estudos sobre 
digestibilidade, com ingredientes e 
nutrientes são bem parecidos com 
os de pequenos animais. Também 
sempre me interessei pela alimenta
ção humana - procuro ter uma ali
mentação equilibrada e sempre pes
quisei para meu próprio consumo 
sobre alimentos saudáveis. Quando 
consegui juntar veterinária e nutri
ção casou muito bem. O meu foco 
sempre foi estudar a nutrição que 
promova saúde, bem-estar e maior 
longevidade para os pets. 

QUAIS OPORTUNIDADES 
AJUDARAM VOCÊ A SEGUIR 
ESSA ESPECIALIDADE? 

No estágio curricular fui para 
Unesp em Jaboticabal (SP), traba
lhar com o professor Aulus Carciofi, 
que é a maior referência na área de 








