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Me interessei pela nutrição de cães e gatos ainda na graduação, 
quando comecei a frequentar congressos e eventos relacionados 

à área. Em 2008 me formei em Medicina Veterinária pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e decidi fazer mestrado 
em nutrição animal. Realizei parte do mestrado na UFRGS e parte 

na UNESP em Jaboticabal com o Prof. Aulus Carciofi. 

Ingressei no doutorado e uma das minhas pesquisas, na área de 
microbiota intestinal, foi realizada na Universidade da Califórnia, 
UCDavis, sob orientação da Profa. Andrea Fascetti, pesquisadora 

renomada mundialmente.

Ao longo da pós-graduação trabalhei como responsável técnica 
de empresas, tendo adquirido experiência com registro de 

estabelecimento e de produto no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA). Atualmente sou responsável técnica e 
presto consultoria para empresas, coordeno e sou professora do 

curso de Pós-graduação em Nutrição de Cães e Gatos do Qualittas 
e atendo em clínicas veterinárias como nutróloga.

Desejo à você uma excelente leitura deste e-book.

Um abraço,
Dra. Manuela Fischer,

Veterinária PhD em Nutrição Animal



Seguidamente me deparo com a pergunta: você prefere ração ou 
alimentação  natural? Existem centenas de rações no mercado e 
diversos tipos de alimentos ditos naturais, mas o quê exatamente 
as pessoas estão comparando? 

Vamos entender um pouco do complexo mundo das rações e do 
atual e moderno mundo da alimentação natural através das 
ponderações a respeito das vantagens, desvantagens e limitações 
que cada tipo de dieta oferece.



O volume anual de rações ultrapassa os 2,6 milhões de toneladas (ABINPET, 2019), sendo que as secas 
dominam o mercado brasileiro. O alimento seco é prático, tem mais tempo de prateleira, dura mais tanto no 
mercado/loja quanto na casa do consumidor. Sua umidade é baixa, o que não favorece o crescimento fúngico 
e a deterioração. Além disso, é concentrado em energia, o que significa que pequenos volumes são necessários 
para atingir o requerimento calórico dos animais. Isto pode ser uma vantagem para animais exigentes e 
magros demais, como pode ser uma desvantagem em se tratando de animais gulosos e/ou obesos. 

As principais vantagens do alimento seco são:
 - praticidade
 - preço
 - durabilidade

As principais desvantagens são:
 - baixa ingestão de água total pelo animal (não favorece a saúde do trato urinário)
 - alta ingestão calórica (alimento muito concentrado em energia, >3.500kcal/kg)

Rações
Podemos dividir as rações em secas e úmidas. São completamente 

diferentes e cada uma tem suas particularidades.

SECAS



 Em verdade, o principal problema das rações secas é a diferença entre os produtos. Há um abismo entre 
um alimento econômico e um superpremium. Para esclarecer, vou fazer uma breve explanação sobre cada 
categoria de alimento seco industrializado:

Econômico: são alimentos que atendem minimamente as necessidades nutricionais e seus níveis de garantia 
batem nos limites mínimos e máximos. Por exemplo, a necessidade proteica de cães adultos é 18%, logo 
um alimento econômico conterá um mínimo de 18% de proteína bruta. As matérias-primas são de menor 
qualidade e digestibilidade, o que faz com que os animais produzam alto volume fecal. A principal fonte 
de proteína e, muitas vezes a única, é a farinha de carne e ossos, o que explica o alto cálcio da maioria 
dos alimentos dessa categoria. A gordura, ingrediente mais caro, é baixa, contribuindo muito pouco para a 
palatabilidade da ração. 

Premium: os níveis de garantia fogem um pouco dos limites mínimos e máximos. A proteína bruta e a gordura 
são um pouco mais altas, o que melhora a palatabilidade do alimento e, como são matérias-primas superiores, 
melhora também a digestibilidade. Esses alimentos costumam conter cenoura, espinafre e corantes, para 
atrair o público que procura alimento com vegetais. Além da farinha de carne e ossos, utiliza-se farinha de 
vísceras de aves como fonte de proteína vegetal, além do glúten de milho, fonte de proteína vegetal. Com isso, 
consegue-se aumentar um pouco o nível de proteína sem elevar tanto o de matéria mineral. 



Superpremium: os níveis de garanti a estão longe dos mínimos e máximos. A formulação não é feita para ati ngir 
esses níveis e sim para alcançar a nutrição óti ma. Proteína em maiores quanti dades e de alta qualidade. É 
comum ver dietas com várias fontes de proteína animal como carne mecanicamente separada de aves, ovo em 
pó, proteína isolada de suíno, farinha de vísceras de aves, carne de salmão, etc... Além de matéria mineral baixa, 
a fi bra costuma ser baixa também, o que contribui para uma elevada digesti bilidade e pequeno volume fecal. 
Além disso, algumas rações contêm nutracêuti cos interessantes para a saúde como mananoligossacarídeos 
(MOS), fosfoligossacarídeos (FOS), levedura de cerveja, inulina, hexametafosfato de sódio, condroiti na, 
glucosamina, óleo de peixe (rico em EPA e DHA), 
minerais quelatos e por aí vai.  

Como pode-se perceber, há uma grande diferença 
entre as rações do mercado. Defi niti vamente 
não são todas iguais. Um ponto importante que 
devemos pensar é que as rações uti lizam, em sua 
maior parte, ingredientes que não são aproveitados 
pelo consumo humano. É uma forma responsável 
e sustentável de impedir que alimentos de boa 
qualidade (sim, se bem processados eles são!) 
sejam desperdiçados e poluam o meio ambiente. 
Já imaginou se todos os quase 75 milhões de cães 
e gatos do Brasil competi ssem com a alimentação 
humana?



Úmidas
 O mercado dos alimentos úmidos não é muito expressivo no Brasil, mas vem crescendo bastante nos 
últimos anos. Diferente dos secos, não há uma divisão tão marcante em categorias, mas pode-se dizer que 
existem os “Premium” e os “Superpremium”. A grande maioria deles é alimento completo, ou seja, o animal 
pode se alimentar exclusivamente de ração em sachê ou lata. Deve-se ter cuidado com isso pois uma minoria 
não é alimento completo, e sim, alimento específico para agrado, os conhecidos petiscos. Esses não devem 
substituir o alimento completo pois causaria deficiências nutricionais importantes. Basta ler o rótulo para se 
certificar de que é alimento completo.

A diferença básica e óbvia dos alimentos úmidos para os alimentos secos está no teor de umidade que chega 
a 82% contra 8-12% do alimento seco. A inclusão de carboidrato no alimento úmido é baixíssima, visto 
que seu uso é dispensado já que não há extrusão. Outras diferenças estão nos níveis de proteína e gordura, 
mais elevados que no alimento seco, quando comparados na matéria seca. Fibra é mais elevada pois são 
utilizadas gomas para dar consistência e “liga” ao produto. Essa fibra é solúvel e produz ácidos graxos de cadeia 
curta, que são fonte de energia para enterócitos e colonócitos. Porém, em excesso, pode causar problemas 
gastrointestinais, por esse motivo as empresas incluem também a celulose ou a fibra de cana de açúcar, fibras 
insolúveis que conferem características desejáveis às fezes, deixando-as mais bem formadas e sequinhas. 
Importante fazer uma transição lenta do alimento seco ao úmido para evitar fezes amolecidas, comum nas 
trocas abruptas. A microbiota intestinal está adaptada a um tipo de alimento, qualquer troca sem transição 
pode acarretar em disbiose e em efeitos indesejados como desconforto abdominal, gases e diarreia. 



Os alimentos úmidos apresentam vantagens em 
relação aos secos, são elas: 
 - saúde para o trato urinário, auxiliam na 
diluição urinária e previnem urolití ases
 - mais palatável
 - baixa caloria: menos de 1000kcal/kg, 
ideal para animais gulosos e/ou obesos
 - maior volume de alimento ingerido (um 
cão de 10kg consome em média 700g de alimento 
úmido contra 150g de alimento seco super premium)

A desvantagem é a questão fi nanceira. O alto custo 
do alimento úmido no Brasil limita sua uti lização. Já 
mudou muito de uns anos para cá e a tendência é 
que mude mais nos próximos anos, com a entrada 
de novos produtos e a popularização desse ti po de 
alimento. Fazer a mistura de alimento seco com 
úmido é uma alternati va para minimizar o custo. 
As empresas chamam isso de mix fedding e pode 
ser feito em qualquer proporção, sendo a mais 
recomendada a de 75% de alimento seco e 25% de 
alimento úmido.

Os alimentos úmidos apresentam vantagens em 

 - saúde para o trato urinário, auxiliam na 
diluição urinária e previnem urolití ases

 - baixa caloria: menos de 1000kcal/kg, 
ideal para animais gulosos e/ou obesos
 - maior volume de alimento ingerido (um 
cão de 10kg consome em média 700g de alimento 
úmido contra 150g de alimento seco super premium)

A desvantagem é a questão fi nanceira. O alto custo 
do alimento úmido no Brasil limita sua uti lização. Já 
mudou muito de uns anos para cá e a tendência é 
que mude mais nos próximos anos, com a entrada 
de novos produtos e a popularização desse ti po de 
alimento. Fazer a mistura de alimento seco com 
úmido é uma alternati va para minimizar o custo. 
As empresas chamam isso de mix fedding e pode 
ser feito em qualquer proporção, sendo a mais 
recomendada a de 75% de alimento seco e 25% de 



Em 2007 os Estados Unidos passaram por um recall de pet food proveniente 
da China devido à contaminação fraudulenta por melamina. Esse foi 
o ponto de partida para o interesse em novas alternativas alimentares 
para cães e gatos. De lá para cá surgiram milhares de adeptos e dezenas 
de empresas investindo na “alimentação natural”. Vale ressaltar que 
o termo natural não é o mais adequado, visto que os animais não são 
selvagens, não estão na natureza e, pelo contrário, são domiciliados e 
tratados como seres humanos. Natural seria se recebessem a presa viva, 
para que expressassem todo o seu comportamento natural desde a caça 
até o consumo de todas as partes do animal. O que há de natural na 
domesticação? Todo o processo é contra a natureza. Tiramos os animais 
do seu habitat, os enclausuramos em espaços pequenos, reprimimos 
seus comportamentos (latidos, arranhaduras, mordeduras) e ainda os 
castramos (repressão dos comportamentos sexuais). Por quê, então, faria 
sentido a alimentação natural? Por uma questão de saúde? Eis que surgem 
diversas opiniões a respeito. De fato, pouco se sabe sobre as dietas ditas 

naturais, difícil dizer se são mais saudáveis ou não diante da falta de estudo e de tantas fórmulas e receitas equivocadas. 
Pedrinelli et al. (2017) avaliaram em software de nutrição animal 106 receitas de dietas provenientes da internet e relataram o 
seguinte: nenhuma das dietas analisadas estava completa, apresentando um ou mais nutrientes abaixo do nível recomendado. 
A metade não tinha determinação precisa dos ingredientes e suas quantidades. De todas as dietas, 53,7% não continham 
qualquer suplemento vitamínico-mineral, nem uma única inclusão mineral ou vitamínica. 

Esse estudo evidencia a importância de se buscar um profissional habilitado para formular dietas. A formulação de dietas 
completas e balanceadas envolve tempo de estudo em nutrição animal e tempo de estudo em formulação em softwares 
específicos, idôneos. 

Assim como fizemos com as rações, dividindo-as em secas e úmidas, dividiremos a alimentação natural em cozidas e cruas.

ALIMENTAÇÃO NATURAL



Os adeptos da alimentação crua afi rmam que essa é a 
dieta mais próxima à da natureza, assumindo que a dieta 
da natureza seja a ideal para cães e gatos domiciliados. 
Um dos argumentos está relacionado ao carboidrato, que 
muitos acreditam não ser digerido pelos cães. Um estudo 
da revista cientí fi ca Nature, de 2013, demonstrou que 
há diferença entre cães e lobos em dez genes com papéis 
importantes na digestão do amido e que os cães estão 
adaptados a dietas ricas em carboidratos, diferentemente 
dos lobos. Estudos comprovam que a digesti bilidade do 
amido quando bem processado passa de 98% em cães 
e de 93% em gatos (Murray at al., 2001; Carciofi  et al., 
2008a; Carciofi  et al., 2008b). 

 Não há estudos que comprovem os benefí cios 
das dietas cruas em relação às dietas convencionais. O 
que a literatura relata é que existem riscos associados 
a essa práti ca. Veja bem, não signifi ca que não existam 
benefí cios, a questão é que não há estudo para suportar 
essa afi rmação até os dias de hoje. Os estudos apontam 
para o risco de desbalanceamento nutricional e de 

CRUAS



contaminação bacteriana e parasitária, além do risco 
de obstrução e perfuração quando a dieta contém 
ossos. Diversas entidades e associações como Food 
and Drug Administration (FDA), American Veterinarian 
Medical Association (AVMA), Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), American Animal 
Hospital Association (AAHA) e o American College of 
Veterinary Nutrition (ACVN) se posicionam nos seus 
websites contra a prática de alimentação com carnes 
cruas para pets. Referem que os benefícios alegados 
são restritos a depoimentos e não existem estudos 
publicados que suportem as reivindicações feitas por 
defensores da dieta crua. 

O ACVN conclui que, neste momento, a grande 
maioria dos supostos benefícios da alimentação crua 
permanece não comprovada, enquanto os riscos e 
consequências já foram documentados. O FDA divulga 
no seu website diversas empresas que fazem recall dos 
seus produtos congelados por provável contaminação 
por Salmonella e/ou Listeria monocytogenes. É sabido 

que o congelamento não mata diversas espécies 
de bactérias causadoras de doenças em humanos 
e animais. Também é sabido que cães dificilmente 
manifestam sinais clínicos, o problema é que se 
tornam uma fonte oculta de contaminação para o 
lar, muitas vezes habitado por crianças, idosos ou 
por pessoas imunocomprometidas. 

A literatura que relata os benefícios é baseada em 
livros de um único autor, que coloca sua experiência 
pessoal mas não embasa cientificamente as 
declarações. Diversos artigos científicos publicados 
em journals indexados alertam para os riscos e não 
citam benefícios da dieta crua (Lucas et al., 1999; 
Lejeune, 2001; Joffe & Schlesinger, 2002; Stiver et 
al., 2003; Finley et al., 2006, Strohmeyer et al, 2006; 
van Bree et al., 2018; Davies et al., 2019).

Por esses motivos acima expostos, a comunidade 
científica concorda que, se for para dar dieta natural 
aos animais, que ela seja cozida e não crua.



Assim como os alimentos úmidos, AN cozida não contém 
conservantes e corantes, aumenta a ingestão hídrica 
pelo animal, favorecendo assim a saúde do trato urinário 
e ainda possibilita uma alta ingestão de alimento, uma 
vez que possui, em média, 1.200kcal/kg.
 
As dietas cozidas são altamente palatáveis, digestíveis 
e muito mais seguras que as cruas em termos de 
contaminação, perfuração e obstrução. Entretanto, 
também podem ficar desbalanceadas. É comum vermos 
tutores que trocam ingredientes da fórmula, substituem 
a suplementação mineral e vitamínica ou até mesmo não 
suplementam conforme orientação. Embora seja uma 
excelente alternativa em diversos casos clínicos, nem 
sempre o tutor tem o perfil para cozinhar e alimentar seu 
pet com AN cozida. Nesses casos é indicado que compre 
de empresas que vendem o alimento pronto, desde que 
elas tenham o registro no Ministério da Agricultura e o 
que o formulador da dieta seja veterinário ou zootecnista 
com pós-graduação em nutrição. 

COZIDAS



Infelizmente muitas pessoas têm se aventurado a “formular” dietas para empresas ou para clientes e o 
resultado disso, que são as deficiências nutricionais, acaba chegando nos consultórios cedo ou tarde. 

Muitos conceitos da nutrição humana não se aplicam à nutrição animal e esse é um erro frequentemente 
observado. Um exemplo é o uso do azeite de oliva como única fonte de gordura. Por ser um óleo 
saudável para nós humanos, utiliza-se para cães e gatos como se para eles fosse também, sendo que 
azeite de oliva é rico em ômega 9 e pobre em ômega 6, essencial aos cães e gatos. Isso somado ao uso 
de carnes extremamente magras resulta em deficiência de ácidos graxos essenciais.

Ante o exposto, pode-se concluir que não há dieta que seja a melhor para todos os animais, visto que 
cada uma tem suas vantagens e limitações. O importante é conversar com o veterinário de confiança 
para que a escolha da dieta seja individual, baseado nas necessidades do animal e nas possibilidades 
do tutor.

Muito cuidado com os especialistas de final de semana, aqueles que fizeram apenas cursos rápidos 
ou foram a congressos e se intitulam nutrólogos de cães e gatos. A nutrição é uma especialidade da 
medicina veterinária e deve ser tratada como tal. Você iria em um médico oftalmologista que apenas 
fez cursos de final de semana? Não, né? Então não submeta seu animal ou o seu paciente a esse risco! 

Procure um médico veterinário nutrólogo de verdade. Exija pós-graduação de 2 anos ou mestrado, no 
mínimo, especificamente na área da nutrição.



Siga meu instagram
@manuelavetnutri

e comente o que achou desse e-book!



Carciofi et al. 2008a. Effects of six carbohydrate sources on dog diet digestibility and post-prandial glucose and 
insulin response. J Anim a Physiol Anim Nutr, 92(3):326-36.
Carciofi et al. 2008b. Effects of six carbohydrate sources on cat diet digestibility and postprandial glucose and 
insulin response. J Anim Sci, 86(9):2237-46.
Davies et al. Raw diets for dogs and cats: a review, with particular reference to microbiological hazards. 2019. 
Journal of Small Animal Practice 60(6): 329-339.
Finley et al. 2006. Human health implications of Salmonella- contamined natural pet treats and raw pet food. Clin 
Infect Dis, 42(5): 686-691.
Joffe & Schlesinger. 2002. Preliminary assessment of the risk of Salmonella infection in dogs fed raw chicken diets. 
Can Vet J, 43(6): 441-442.
Lejeune, J.T. Public health concerns associated with feeding raw meat diets to dogs. 2001. J Am Vet Med Assoc., 
219(9): 1222-1225.
Lucas et al. 1999. Toxoplasma gondii infection in domestic outpatient cats. Rev. Inst. Med. Trop. S. Paulo, 41 (4):221-
224.
Murray et al. 2001. In vitro fermentation characteristics of native and processed cereal grains and potato starch 
using ileal chyme from dogs. J Anim Sci 79, 435–444.
Stiver et al. 2003. Septicemic salmonellosis in two cats fed a raw-meat diet. J Am Anim Hosp Assoc, 39(6):538-542.

Strohmeyer RA, Morley PS, Hyatt DR, Dargatz DA, Scorza AV, Lappin MR. 2006. Evaluation of bacterial and protozoal 
contamination of commercially available raw meat diets for dogs. J Am Vet Med Assoc; 228.4:537–542.
van Bree et al. 2018. Zoonotic bacteria and parasites found in raw meat-based diets for cats and dogs. The Veterinary 
record, 182(2): 50.

Referências
Bibliográficas



Médica Veterinária (UFRGS)
Mestre e Doutora em Nutrição Animal (UFRGS)
Pesquisadora Visitante na Universidade da Califórnia (UCDabis)
Responsável técnica de empresa fabricante de alimento natural- Petpapá
Consultora de empresa fabricante de alimento industrializado – MARS
Prestadora de atendimento em clínicas veterinárias como nutróloga       
Professora e coordenadora do curso de pós-graduação em nutrição do Qualittas

Currículo



VETERINARIANUTRICIONISTA.COM.BR
MANUELAVETNUTRI
VETERINARIANUTRICIONISTA


