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INTRODUJO

O cao doméstico, Canis familiaris, classifica-se como
mamífero incluido na "Ordem Carnívora", formada por lobos,
raposas, ursos, mapaches, pandas, texugos, doninhas,
lontras, zibetas, mangustas, hienas, e gatos, sao um total
de 250 espècies.

Todos estes animais possuem dentes adaptados para
desgarrar ou cortar carne e, aparelhos digestivos
preparados para digerir comidas voluminosas e
intermitentes de alimentos concentrados.

O grau de dependència de urna dieta cárnica varía em quase
toda a familia dos felídeos até minima em alguns membros
dos canideos, como o panda gigante.

O cao doméstico é talvez pela sua sempre associaçSo com o
homem, urna das espècies menos carnívora, no que se refere
à su?, cap?nidade metabòlica, se bem que, o sesmo nao
acontece com a sua preferència. Requerem energia,
aminoácidos, precursores de glicose, ácidos gordurentos,
minerais, vitaminas e água. A sua dieta pode incluir
ingredientes de origem vegetal, animal e produtos
sintéticos.

O cao é, ou pode ser, um omnívoro.

DIGESTIÓ E ABSORÇXÒ
Antes de estudar as necessidades nutritivas, é conveniente
realizar urna breve descriçcfo da digestió dos compostos que
chegam com o alimento, que alcançam formas simples, que
podem ser absorvidas no decurso digestivo e utilizadas
para a manutençao, reparaçâo ou outras funçGes corporais.

O objectivo da digestSo é partir as unicSes químicas
existentes nos grandes componentes para liberar
subunidades mais pequeñas, e este efeito, consegue se
através da hidrolise na quai, actúam as enzimas
digestivas.

Os alimentos passam desde a boca até ao recto, impedindo-
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se que o refluxo através das válvulas existentes entre os
diferentes compartimentos. A passagem é favorecida pelas
contracçôes da parede (peristaltismo).

BOCA

A vista e o olfato provocam a produçao de saliva pelas
glándulas salivares. Esta produçao de saliva é reforçada
quando o alimento chega à boca e é acrescentado o gosto às
outras sensaçòes.

A saliva é urna segregaçao ligeiramente àcida que contém
mucina (lubricante eficaz). Nao contém amilase nem
ptialina.

Apesar de que os caes possuem dentadura correspondente aos
animais carnívoros, portanto, estao bem provistos para
desgarrar, roer e mastigar, a maioría deles engolem os
alimentos sem os mastigar.

O ESÓFAGO

Nao existe segregaçao de enzimas por parte das células do
esófago, a este nivel acrescenta-se mucina.

O ESTÓMAGO

O estómago pcssui muitas funçóes, entre elas, actuar como
reservatório, fazendo possível que os alimentos sejam
consumidos em refeiçoes em determinado espaço de tempo.

Funcionalmente, o estómago pode-se dividir em duas partes:
corpo e antro.
Quando o corpo começa a fazer a digestao, existe urna
segregaçao de mucina, ácido clorhídrico e proteáses. A
enzima mais importante é a pepsina, que segrega-se em
forma inactiva como pepsinógeno, convertindo-se em pepsina
na presença do pH ácido.

As segregaçôes dependem da quantidade e composiçâo dos
alimentos, estando sob o control hormonal e nervoso.

A mucose do antro produz, ao contrário, urna soluçao de
tipo alcalino e de fraco conteúdo enzimático, que se
mistura com os alimentos antes de que entrem no intestino
delgado. Neste momento, o conteúdo do estómago forma urna
massa leitosa que se chama quimo.
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INTESTINO DELGADO

No duodéno incorporam-se mais enzimas ao quimo. Algumas
délas procedem da mucose duodenal e outras do páncreas.

Nas enzimas pancreáticas, existem protéases, lipases e
amílases. Ao mesmo tempo, segregam-se grandes quantidades
de sais de bicarbonato ao intestino. A regulaçâo de
segregaçSo pancreática é controlada principalmente por
duas hormonas, a secretina e pancreozinina.
As enzimas intestinais costuman catalizar as últimas fases
da digestao.
Também no duodéno acrescenta-se a bilis ao quimo, é
produzida no fígado e deposita-se na vesicula biliar para
depois ser liberada au duodéno quando for necessària. A
sua funçao mais importante é a emulsao da gordura.

A digestao acaba no intestino delgado, ficando reduzida a
proteínas, gorduras e hidratos de carbono a'aminoácidos,
dipéptidos, gricerol, ácidos gor'durosos e monossacáridos,
respectivamente.

À medida que estas substâncias Scíb liberadas, absorvem-se
juntamente corn os minerais, vitaminas e água.

Apesar de que no estómago e no intestino grosso realiza-se
parte da absorçao, esta se realiza a maior parte através
de mucose do intestino delgado, por diferentes
procedimentos dependendo dos nutrientes.

INTESTINO GROSSO

Urna parte muito pequeña da proporçSo dos alimentos e da
água que passem pela boca, chegam ao intestino grosso, que
está destinado fundamentalmente à evacuaç^o das fezes.

Possui a capacidade de absorver água e alguns
electrólitos, mas carece dos mecanismos de transporte
necessários para os nutrientes orgánicos.

As colónias bacterianas residentes no intestino grosso,
sao capazes de digerir parcialmente a proteína e fibra
residual.

Os produtos desta digestSb proporcionara às fezes o seu
cheiro e cor característicos.

Os residuos nao digeridos, água, rainerais e bactérias
mortas, Vcfo-se acumulando no recto até serem evacuadas.

A defecaçcfo normalmente está, salvo anomalías, sob control
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voluntário.

NECESSIPAOES NUTRITIVAS DO C£Ò

As recomendaçôes nutritivas diárias do cSo, dependem
principalmente do tamanho e actividade do animal, do
estado fisiológico e nivel de disponibilidade dos diversos
nutrientes na dieta.

A National Research Council (NRC) da National Academy of
Sciences dos E.E.U.U., realizou urna relaçâo das
necessidade nutritivas mínimas, que se fará continua
referència na exposiçao (NRC, 1974 e 1985).

Note-se que os valores de NRC, obtidos a partir de dietas
purificadas, Scío mínimos, tendo-se que aplicar as
correspondentes margens de segurança para fazer face às
variaç3"es individuáis, actividade física, raça, sexo ou
outros factores.

1. ENERGIA

1.1. NECBSSIDADES ENERGÉTICAS

A energia que os animais necessitam para crescer, manter
os processos corporais, reproduzirem-se e mexerem-se,
obtêm-se a partir dos alimentos, proporcionando energia
através de digestao de proteínas, gorduras e
carbohidratos.

As necessidades energéticas do cao dependem principalmente
do tomanho e peso do animal.

Ncfo é fácil expressar os requerimentos energéticos do cSo
em funçSo do peso vivo, quando esta espècie pode variar
segundo o seu tamanho e peso.

Sob o ponto de vista fisiológico, já se sabe que a
produçSo mínima de calor dos animais (Metabolismo Basal)
está directamente relacionada com a superficie do corpo,
relacionada ao mesmo tempo com o Peso Metabólico (Peso
Vivo 0,75), expressSo inicialmente formulada por Brody e
Col, em 1934.

O metabolismo basal (metabolismo de jejum) sitúa-se
aproximadamente era 70 Kcal EM/PV°'75 (média interespécies).

Para além do tamanho do animal, os requerimentos
energéticos variam considerávelmente conforme o estado no

quai se encontra, condiçSes ambientáis, actividade, etc.



Considerando a multiplicidade destes factores, é
conveniente expressar a demanda de calorías como "múltiplo
das necessidades de manutençâo" de um cao adulto em
condiçoes normáis (Tábuas 1 a e 1 b).

O consumo relativo à manutençâo de muitas espècies
mamíferas expressado como Kcal de EM/dia, sitúa-se à volta
de 2 vezes o metabolismo basal (M.B.)/ isto é 140 Kcal de
EM/PV°'75 e dia, já que inclui os conceitos de metabolismo
de jejum e consumo de energia necessário para a
termorregulaçâo e manter certo grau de actividade
muscular.

Geralmente, para o cao designam-se uns requerimentos
energéticos de manutençâo de 13 2 Kcal/PV°'7S e dia (NRC,
1974 e 1985), sendo aplicável em conduçôes de neutralidade
térmica e grau moderado de actividade.

Durante o crescimento, os animais precisam de manter as
funçSes vitáis do corpo (manutençSo) e, paralelamente,
sintetizar novos tecidos e renovar os velhos

(requerimentos de crescimento). Os requerimentos
energéticos dos cachorros, sao o resultado da soma de
necessidades "parciais" para os conceitos de manutençao e
depósito de energia nos novos tecidos (tendó era conta em
cada caso a eficiència de utilizaçao da energia para as
finalidades conjuntas).

Os cachorros na época de desmamar, necessitam de 2 a 3
vezes a energia requerida para a manutençâCo de um câb
adulto de peso similar. As necessidades descendem a 1,5 -

1,6 vezes a manutençSo à metade do periodo de
desenvolvimento (40% do peso adulto) e sitúa-se em 1,2 nos
estados mais próximos ao tamanho adulto (80% do peso
adulto).

As primeiras semanas de gestaÇao (dois primeiros terços do
período de gestaçao), nSo supfte um aumento perceptive1 em
demanda de energia. No entanto, o crescimento do feto é
exponencial no fim da gestaçâb (último terço) os
requerimentos energéticos da cadela, sitúam-se, como
máximo, à volta de 1,3 - 1,5 as necessidades de
manutençâo.

A lactaçSb é o processo fisiológico de mais demanda de
energia para os animais mamíferos. É importantissimo
prestar atençSo ao valor energético e nutritivo dos
alimentos nesta fase, para que a ingestSb voluntària da
cadela depois do parto, se adeqúe à curva de produçao de
leite e, por conseguinte, à da evoluçcfo das suas
necessidades.
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Recomenda-se alimentos de alta densidade nutritiva para
esta fase.

Durante a lactaçSo, os requerimentos energéticos ScTo à
volta de 3-3,5 vezes as necessidades de manutençao.

No que se refere aos requerimentos para o trabalho ou
exercício, podem variar bastante dependendo das
características do animal e às condiçoes ambientáis.
Assim, podem ultrapassar únicamente num 10 ou um 20% das
necessidades de manutençao num galgo de corrida, até um
200-400% num cao treno, trabalhando em zonas polares
(Tábua 2).

Por término médio, considera-se que os caes que trabalham
em condiçoes atmosféricas de alta temperatura e humidade,
podem requerer entre um 50 e um 100% mais de energia que
os caes idénticos em melhores condiçoes ambientáis.

Na tábua 3 apresentam-se as necessidades mínimas estimadas
para animais com diferentes patologías.

O sinal mais evidente de urna deficiencia em energia á a
perda de peso, provocada inicialmente por urna diminuiçao
no peso dos diferentes depósitos de gordura do corpo. Sob
condiçoes de jejum parcial ou total prolongado, muitos
orgáos internos sofrem atrofia, o crescimento diminui,
assim como, a capacidade de produçâo de leite e exercício
e, o animal faz-se mais proclive ao parasitismo, infecçôes
bacterianas ou outros processos clínicos.

Em contrapartida, a obesidade é o resultado da ingestao
calórica em excesso dos requerimentos.

1.2. INGESTAO VOLUNTáRIA

Era termos gérais podemos dizer que a quantidade média de
alimentos que consomé um animal à vontade, vai definida
pela quantidade necessària para satisfazer os
requerimentos energéticos do animal, quer dizer, o
principal factor que determina a quantidade de alimentos a
consumir á a densidade energética do mesmo.

O resto dos nutrientes formulam-se em relaçao à
concentraçao energética da dieta, de maneira que, quando a
quantidade consumida aporta a energia necessària, os
requerimentos nos nutrientes ficam automáticamente
satisfeitos.

Isto é, quando a concentraçao energética da dieta é ideal,
o animal pode consumir urna quantidade de alimentos
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suficiente, tanto como para satisfazer as necessidades dos
diversos nutrientes.

Se a densidade energética da dieta for inadequadamente
débil, a capacidade gastro-intestinal poderia limitar a
ingestSo antes de que o animal tenha recebido a energia
necessària (efeito enchido). Dita limitaçao vinha a supor
que o animal nao ingerisse os níveis necessários de
energia e paralelamente do resto dos nutrientes.

Isto pode suceder durante o crescimento e a lactaçSfo,
quando se utilizam alimentos de fraca concentraçao
energética ou de pobre qualidade (baixa digestibilidade).
O animal trata de comer, mas vê-se limitado "fisicamente"
antes de ter chegado a satisfazer os eus requerimentos.

No entanto, as ditas dietas estcfo a ser utilizadas para
corrigir ou prevenir a obesidade, mas modificadas para n3o
incórrer em deficiências em nutrientes nao energéticos.

Por outro lado, se a dieta apresentar urna alta densidade
energética, poderia suceder que o animal visse limitada a
sua ingestao a pequeñas quantidades (limite metabólico
energético) de alimento, por ter chegado a satisfazer
rápidamente os seus requerimentos energéticos e
consequentemente cair numa deficiència noutros nutrientes.

A quantidade de alimento necessària determina-se dividindo
os requerimentos energéticos do animal pela concentraçao
energética do alimento.

2. PROTEÍNAS E AMINOáCIDOS

As plantas sao capazes de sintetizar "de novo" todos os
aminoácidos requeridos a partir de compostos
nitrogeniados, C02/ água e energia solar.

Os mamíferos requerera que urna proporçao da dieta se
aprésente em forma de aminoácidos específicos. Muitos
deles nao se econtram no alimento de forma livre, senSo
combinados como proteínas. Por tanto é impossível falar de
necessidades nutritivas em aminoácidos, independentemente
das necessidades para proteínas.

A proteína é importante na dieta por duas razoes:

* Para aportar aminoácidos que nao pode sintetizar o
animal: aminoácidos essenciais.

* Para aportar nitrógeneo para a síntese de aminoácidos
dispensáveis e outros produtos que contêm nitrógeneo
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(purinas, pirimidinas, etc.).

Por tanto, os requerimentos dietéticos em proteínas estao
determinados pela habilidade da raesma para satisfazer os
requerimentos metabólicos em aminoácidos e nitrógeneo.
Quanto mais unida for a relaçcío entre o perfil de
aminoácidos suplementados com o alimento e os
requerimentos (perfil corporal), maior é o valor biológico
do citado alimento e menor será a percentagem de proteïna
requerida na dieta.

Os requerimentos em aminoácidos, como percentagem da
dieta, declinam desde o nascimento à madurez. Wannemacher
e McCoy (1966) sugeriram.que as.necessidades e aminoácidos
podem incrementar no cao de mais idade.

As proteínas sao polímeros de 22 aminoácidos, destes, os
caes podem sintetizar 12. Os restantes denominam-se
essenciais e devem estar presentes na dieta (Tábua 4).

A Arginina é sintetizada pelos caes, mas numa proporçiâo
que nao permete o bom crescimento do cachorro. Em
principio pensou-se que a Arginina nlío constituía um
aminoácido essencial para o animal adulto, seríao
únicamente para o cachorro. No entanto, estudos
posteriores demonstraram a necessidade de aportaçSo de
Arginina na dieta para manter o peso vivo e prevenir a
emeses e outros símbolos associados com a hiperamonemía em
adultos.

2.1. NECESSIDADES EM AMINOáCIDOS E PROTEÍNAS

A maior parte das investigaçoes sobre as necessidades
nestes nutrientes, realizaram-se fazendo dietas
semipurificadas ou sintéticas, o que apresenta problemas
na altura da extrapolaçao à práctica.

Por outro lado, existem grandes lacunas e os conhecimentos
existentes até agora, devem considerar-se como etapas
importantes para poder ajustar as dietas destes animais.

Porém, temos que acrescentar a este facto que as distintas
fontes de referencia, utilizam diferentes formas de
expressao dos requerimentos proteicos. O que vem a
dificultar a interpretaçao e homologaçSo dos dados
aportados por diferentes equipes de trabalho.

Nos animais, independentemente do seu estado fisiológico,
as proteínas corporais encontram-se num estado dinámico e
sao continuamente degradadas e sintetizadas.
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Os aminoácidos liberados na degradaçíao das proteínas
corporais nao sKo totalmente reciclados para a síntese de
novas proteínas, devendo ser substituidas por aminoácidos
ingeridos.

Portanto, o animal tem uns requerimentos proteicos de
manutençao.

Os animais em crescimento e os que produzem leite,
necessitam proteínas e consequentemente aminoácidos para a
manutençcio e, adicionalmente para a síntese neta de
proteínas. O perfil da proteína requerida para este último
conceito difere do necessário para manutenç'ao, assim como,
difere também, a eficiencia de utilizaçcío da proteína do
alimento para cada propósito.

Manutençao: O animal adulto requere menos proteínas para
manutençcío que para crescimento. (Fig. 1).

Metodológicamente, a estimaç'ao das necessidades para os
caes adultos realiza-se fundamentalmente mediante balanços
de nitrógeneo. Tendo este ponto como base, considera-se
urna fonte de proteínas de qualidade aceitável, as
necessidades mínimas de manutenÇcfo expressadas como
percentagem do conteúdo energético de dieta variam entre
um 4,3 e um 6,9% (Schaeffer e col. 1989). Os citados
valores aproximam-se ao valor determinado por Kendall e
col- (198?) para caes adultos entre 1-7 anos e com pesos
compreendidos entre 2,8 e 51 Kg que sitúa-se em 273 mgr
N/Kg pv°,7S ou 1,73 gr proteína/Kg PV°'75 (Tábua 5).

Crescimento: Apesar de que actualmente os níveis ideáis na
dieta de proteína e aminoácidos, estao sujeitos a debate,
o Sub-Comité Americano para a Nutriçao do Cao calcula, em
base à ganância de peso dos animais, uns requerimentos
para o câo em crescimento como percentagem do conteúdo
energético da dieta de um 11,5% (10,7-11,7%; NRC 1985) o
que supSe precisamente a metade do que estava proposto no
Comité prévio (20,3%; NRC, 1974).

Porém, esta cifra nao é unánimemente admitida, devido a
que se considera superior no caso de que se determine em
base a outros critérios diferentes à ganância de peso,
como por exemplo a partir de balanços de nitrógeneo.
Assim, Burns e col. (1982) a partir de estudos realizados
sob critérios de balanços e ganância de peso, calculam uns
requerimentos em proteínas (% de energia da dieta) iguais
ou superiores ao 20% para c§es Beagles entre 8/10 semanas
de idade; ao passo que, para caes de entre 13/17 semanas
calculam uns requerimentos superiores ou iguais ao 20% em
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base ao balanço de nitrógeneo e, muito inferiores (12,2%),
se considerant a resposta em base à ganância de peso.

No que se refere às necessidades em proteínas e
aminoácidos para a reproduçao e lactaçao, ainda nao foram
bem definidas.

Actividade muscular: Também ainda nao foram evaluados os

requerimentos. Algumas investigaçSes corn outras espècies,
sugerem que os requerimentos energéticos estejam
satisfeitos, as necessidades em proteínas nao s3o
significativamente maiores que para a manutençao.

No entanto, na práctica habitual, acrescenta-se o conteúdo
era gordura e proteína era caes submetidos a grandes
esforços físicos.

Investigadores no Reino Unido desenvolveram o conceito de
"proteína ideal" para porcos, mitigando muitos dos
problemas derivados da extrapolaçao à práctica. O conceito
de proteína ideal trata de estabelecer a proporçcfo óptima
de aminoácidos indispensáveis cora relaçâo à Lisina, que se
considera o 100%, em base às necessidades dos tecidos, com
objecto de optimizar o crescimento e a utilizaçao da
dieta.

O perfil dos aminoácidos da proteína ideal é independente
da do Nitrógeneo da dieta e dos níveis energéticos. Na
tábua 6 e com fins comparativos, apresentam-se os aspectos
de proteína ideal para caes, gatos, porcos e aves.

Assuma-se que os requerimentos em Lisina (como percentagem
de urna dieta purificada) para crescimento sitúam-se num
0,7%, para a Arginina em 0,6%; 0,45-0,6% para o total de
aminoácidos enxofrados e 0,16% para o triptófano (Tábua
7). Apesar de que estao sujeitos a certas condiçSes
experimentáis, os dados expostos na citada tábua
consideram-se bastante próximos à realidade.

Dado que nao existe suficiente documentaçSo sobre
diferenças na composiçao corporal em funçao da idade, sexo
e raça, é muito difícil predizer se urna raça pode diferir
com relaçao a outra os seus requerimentos em aminoácidos
concreto. No entanto, e pondo um exemplo, algumas
evidencias sugerem que o Retrevier de Lavrador tem maiores
requerimentos em aminoácidos sulfurados que os Beagles e
que, ambos diferenciam-se dos requerimentos estimados para
cachorros Pointer.

Também existe urna falta de informaçao importante sobre o
efeito do excesso de um determinado aminoácido ou um
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desiquilíbrio entre eles. Referencía-se, como noutras
espècies, o antagonismo existente entre a Lisina a
Arginina (Baker e Czarnecki-Maulden, 1991). Excessos de
Metionina, Lisina, Treonina e Cistina podem produzir
intoxicaçoes, produzindo lesoes tanto nos rins como no
fígado.

Também encontramos referências de urna depressâio no
crescimento de cachorros por excesso de diversos
aminoácidos como a Fenilalanina, Triptófano e Histidina.

Por outro lado, os principáis sintomas de urna deficiència
em proteínas e/ou aminoácidos sao, entre outros, a
diminuiçao na ingestao, falta de crescimento,
hipoproteinemia, depleçcfo das reservas de proteína,
anemia, etc.

2.2. DIGESTIBILIDADE DAS PROTEÍNAS DA DIETA

Diferentes autores determinaram os valores da

digestibilidade aparente de diferentes fontes proteicas,
sendo possível dar um valor de digestibilidade para a
proteïna superior ao 85%. Kendall e col. (1982) calculam
um coeficiente de digestibilidade aparente de 0,87%.

O processado do alimento pode incrementar a
digestibilidade de algumas proteínas, particularmente as
de origem vegetal. Por exemplo, a soja contém factores que
inibem as enzimas proteolíticas que a temperatura (calor
húmido) é capaz de inactivar. Nao obstante, as altas
temperaturas, por elas próprias, costumam provocar o
efeito contrário, encontrando-se diversas referencias
bibliográficas demonstrando a diminuiçao na
disponibilidade de Lisina, quando o alimento é submetido a
altas temperaturas.

3. CARBO—HIDRATOS

Os hidratos de carbono aportam energia e afectam à funçao
gastro-intestinal.

Nao se conhecem as necessidades mínimas diárias de carbo¬
hidratos para os caes. Tomando como referència as
investigaçoes realizadas, é provável que os caes possam
manter-se sem consumir hidratos de carbono se na raçao
aportar suficiente quantidade de gordura ou proteínas.

Os trabalhos realizados por Biaza e col (1989) e Kienzle e
Meyer (1989) demostram que quando o nivel proteico da
dieta for suficiente alto como para manter um nivel de
glicose adequado, os carbo-hidratos nao s3o componentes da

11



dieta indispensáveis, ainda que fisiológicamente sejam
essenciais.

Isto é, os caes ncTo sofrem deficiências aparentes quando
se lhes aporta dietas isentas de carbo-hidratos sempre
que:

- A capacidade de gliconeogénese nSo for limitada.
- Exista urna provisao suficiente de precursores
gliconeogenicos apropriados.

Se ambas condiçSes nao forem realizadas, o animal requeer
urna fonte de carbo-hidratos na dieta.

Isto nao implica que para considerar os carbo-hidratos
como urna fonte relativamente barata de energia que tem urna
especial importància de poupar proteínas, devido a que, na
presença de carbo-hidratos, vai ser utilizada pelo animal
para satisfazer as necessidades em aminoácidos mais do que
corn fins energéticos.

Os carbo-hidratos que excedem da quantidade necessària
para satisfazer os requerimentos energéticos do animal,
sao armazenados no corpo em forma de glicógeneo ou
gordura. Por tanto a obesidade é o efeito de um incremento
excessivo de hidratos de carbono ingeridos. Ao passo que,
como já se tinha dito, a auséncia do citado principio na
dieta pode nao causar urna hipoglucemia nem urna deficiència
em energia devido a que o corpo pode responder
movimentando proteínas, glicógeneo e gordura para a
produçao de glicose, gordura e proteínas para energia.

A digestibilidade de diversos carbo-hidratos introduzidos
numa dieta comercial média é de aproximadamente de um 85%.

No que se refere à Fibra dietética, tem urna especial
importància a nivel intestinal porque incrementa o volume
do bolo alimenticio na sua passagem pelo tracto
intestinal. Este efeito, acha-se que é devido a que a sua
capacidade de retençâo de água, ao efeito osmótico dos
ácidos gordurosos voláteis produzidos pela fermentaçao
bacteriana da fibra e/ou à alteraçSo da povoaçfío
microbiana do cólon. Seja quai for a causa, o incremento
do volume causa urna distençao rectal e urna estimulaçao do
reflexo de defecaçSo, ficando num bolo alimenticio maior e
mais mole, de passagem mais fácil.

0 perigo da fibra é que a sua presença na dieta dilui
energéticamente a fibra, e apesar de que possa ser
positiva a sua incorporaçâo, se for em grande porporçao, o
animal pode ser incapaz de consumir suficiente quantidade
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de alimento para satisfazer as suas necessidades
energéticas.

Outras consideraçSes sobre os hidratos de carbono:

- A sacarose tem um efeito positivo na palatibilidade.

- A lactose ncío é bem tolerada em caes adultos.

- O amido é eficientemente digerido se previamente for
processado e submetido a altas temperaturas, o que supïSe
urna gelatinizaçao prèvia à sua inclusao na dieta. Este
beneficio observa-se am todos os amidos, especialmente no
da batata e no da do milho.

4. GORDURA

Ao falar de proteínas e carbo-hidratos, referimo-nos à sua
capacidade de aportar energia ao animal. Mas sem dúvida o
principio imediato energético especial é a gordura. A
mesma, tanto seja de origem animal ou vegetal, aporta à
volta de 2,25 vezes mais energia por grama que as
proteínas ou carbo-hidratos, sendo a digestibilidade média
calculada em dietas convencionais de aproximadamente um
90% (Tábua 8).

As gorduras sao urna importante fonte de energia para caes
que realizam um esforço muscular considerável, já que
estes animais o que necessitam nao é um extra de
proteínas, senao de energia.

Um 25-50% dos requerimentos energéticos dos caes podem ser
substituidos a partir da gordura, o que normalmente supSe
urna incorporaçào entre um 5-20% de gordura em base à
matèria seca na dieta, assim:

a. - Os alimentos secos raras vezes excedem de um 8%.

b. - Os alimentos semi-húmidos situam-se perto de um 10%.

c. - Os alimentos húmidos contêm aproximadamente um 20-
25%.

Urna maior introduçao de gordura pode ser beneficiosa em
períodos de grande demanda energética.

O perigo de formular cora um alto nivel de gordura e,
portanto, com urna elevada concentraçao energética, radica
em que o animal responde comendo urna menor quantidade de
dieta, o que pode comprometer outros nutrientes.
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A gordura na dieta é tambén urna fonte essencial de ácidos
gordurosos.

Certos ácidos gordurosos poliinsaturados (linoleico,
linolénico e araquídico) s&o indispensáveis para o
crescimento e desenvolvimento para animais de diversas
fungues fisiológicas, incluindo a reproduçSo.

Os ácidos linoleico e linolénico encontram-se nos produtos
de origem vegetal, ao passo que o ácido araquídico
apresenta-se únicamente nos tecidos animais.

O cSo possui as mesmas características que a imensa
maiorla dos mamíferos e é capaz de sintetizar ácido
araquídico a partir de linoleico e convertê-lo em
linolénico. Por isso, as recomendaçoes na dieta realizam-
se em base ao ácido linoleico.

Este ácido deve constituir como minimo um 1% da dieta (%
MS) ou um 2% da sua ingestSo total calórica (NRC, 1985).

Urna deficiència em ácidos gordurosos essenciais origina um
falho reprodutivo e nas gestaçSes previamente
estabelecidas conduz a anormalidades neonatais. SSo muito

freqüentes os problemas que aparecem na pele e capa
(alopecias, edema, dermatite húmida, entre outras).

Por outra parte, um excesso pode produzir panesteatite
(doença de gordura amarela). Os animais afectados
encontram-se anoréxidos, depressivos e febrosos, entre
outros sintomas).

Outras funçoes da gordura:

- Transportam as vitaminas lipossolúveis (Vit. A,D,E,K).

- Devido a que a sua passagem através do tracto intestinal
é lenta, provocam urna sensaçao de "cheio" mais prolongado.

- Alimentos com pobre conteúdo em gordura, diminui a
palatibilidade em humanos e presumivelmente em carnívoros.

- Favorecem a correcta manutençao do pêlo.

5. MINERAIS

Nos tecidos animais e nos alimentos encontram-se uns 45

elementos minerais em quantidades e concentraçoes muito
variáveis.

Dependendo da sua concentraçcfo no organismo animal
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classificam-se em macrominerais (mais de 70 mg/Kg PV) e
microminerais (menos de 70 mg/Kg PV)).

Até hoje, 22 dos 45 elementos inorgánicos demonstraram a
realizaçSo de funçoes fisiológicas no organismo e devem de
estar presentes na dieta, pelo que se consideram
essenciais (Tábuas 9a e 9b).

O resto dos minerais aos que nao foram assignados funçoes
vitáis considera-se, inicialmente, que a sua presença no
organismo animal deve-se a que se encontrara nos alimentos
e daí, a sua condiçSo "accidental" no organismo. Muitos
deies estSo à espera de demonstrar alguma funçao definida.

Os animais obtêm a maioria dos minerais através do

ingredientes da dieta. Na práctica, quando a raçao é
deficitària num ou varios minerais, recorrem-se
directamente a outras fontes como suplementos rainerais de
origem animal (farinha de ossos) ou de origem geológico. A
água de bebida é urna fonte de minerais de menor
importància.

A informaçSo sobre os requerimentos minerais desta espècie
é escassa, e de uma maneira gérai, aceita-se que os
requerimentos qualitativos sao os mesmos que para outras
espècies.

Na tábua 10, apresentam-se as necessidades estabelecidas
para os diferentes elementos minerais.

Na formulaçcío de dietas para óáes, é uma práctica habitual
incluir aqueles minerais que demonstraram ser essenciais
noutras espècies, inclusivamente em quantidades que nao
foram estabelecidas experimentalmente para esta espècie.

E prácticamente impossivel realizar uma breve referència
da importància e funçao de cada um destes elementos no
contexto da conferencia, por isso, só vamos referir-nos
sintéticamente a uma série de consideraçoes gérais.

Em primeiro lugar destaca-se que, em geral, quando se
estudam os elementos inorgánicos, mais uma vez, o nivel
mínimo na dieta recomendado encontra-se influenciado pela
metodología aplicada na sua determinaçao, em concreto,
pela resposta biológica que se espera cora a adiçao de ura
nutriente determinado.

Desta forma, diferentes autores consideram que, por
exemplo, a percentagem ideal de um mineral para manter um
nivel positivo, nao se adequúa completamente às
necessidades concretas dos animais para o crescimento, e
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as mesmas n^o têm porque coincidir com as estimativas para
conseguir urna correcta reproduçSo.

Por outro lado, quando se valora o alimento a partir dos
elementos inorgánicos do conteúdo nos diversos
ingredientes, tern que se observar nffo só o conteúdo
mineral absoluto, senao também a magnitude da sua absorçSo
e utilizaçSo pelos animais, isto é, a sua disponibilidade.

A tudo isto, deve-se acrescentar que muitas vezes é mais
importante a relaçcLo que se estabelece entre diferentes
minerais, que calcular em concreto as necessidades que se
derivara de minerais individuáis.

Tal e como se apresenta na tábuas lia e 11b, os
desequilibrios nutricionais relacionados com os minerais
podem produzir-se por diferentes factores.

As análises dos mesmos permitirá o diagnóstico de urna
possível deficiència ou intoxicaçao mineral.

Provalvelmente os animais mais propensos a manifestar
sintomas de deficiència sào os animais em crescimento e as

fêmeas reprodutoras.

A deficiència na dieta de um ou vários minerais essenciais
compromete a prácticamente todas as fungues orgánicas e
muitas das vezes sao de difícil diagnóstico.

Na práctica, nao obstante, a suplementaçâo indiscriminada
com um ou vários minerais é provavelmente mais fréquente e
perigosa que beneficiosa e costuma ser a causa principal
dos desequilibrios presentes nos caes. Como todas as
deficiências costuman ser de difícil detecçao.

Por último, destaca-se que se deve ter muito cuidado com
algo muito importante, porque riao há evidências
suficientemente fundadas para demonstrar apetites
especificos para os minerais, exceptuando provavelmente o
do sal nalgumas espècies, apesar de que poderia ser
interpretada como urna preferència.

Os animais comem por calorías e nao por minerais.

6. VITAMINAS

Sao compostos orgánicos específicos necessários para a
manutençao e desenvolvimento das diferentes fundes
fisiológicas.

As diversas vitaminas diferenciam-se notavelmente na sua
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estrutura química e na sua funçao metabòlica. Classificam-
se sobre a base das suas propriedades de solubilidade em
vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Este critério
pode ser útil se se consideram as suas funçoes a vías
metabólicas no organismo.

Devem proporcionar-se a partir de fontes exógeneas,
principalmente com a alimentaçao ou proceder da síntese
por parte dos microorganismos que se encontrara no aparelho
digestivo. Só em certos casos, as vitaminas sintetizam-se
nos proprios tecidos do organismo. (Tábuas 12a e 12b).

As vitaminas lipossolúveis realizam funçoes específicas e
independentes:

Vitamina A.- é necessària para a manutençao da visao e
para o crescimento e

diferenciaçcío dos epitélios,
entre outras funçíoes.

Vitamina D.- é necessària para a utilizaçlío do calcio no
organismo.

Vitamina K.- forma parte do sistema encarregado da
coagulaçao do sangue.

Vitamina E.- tem urna funçao mais geral evitando a
oxidaçüo das substâncias biológicas que se
encontram nas células. Relaçao com o
selenio.

Todas elas absorvem-se no tracto digestivo com as
gorduras, depois da incorporaçSo nas micelas. As condiçoes
que favorecem a absorçao das gorduras melhoram a de estes
compostos.

Excretam-se, principalmente, nas fezes. As quantidades em
excesso (mais de 500 vezes de aportaçao diárias
recomendadas) determinam intoxicaçoes graves, já que
acumulam-se no organismo (fígado e tecido adiposo).
A suplementaçao de raçíoes que já s"ao adequadas, nao só ríáo
sao necessárias, senáo que é também potencialmente
perigosa e deve evitar-se.

Comparativamente, as vitaminas do grupo B, actuam como
coenzimas.

As enzimas que contêm vitaminas do grupo B catalisam as
oxidaçoes de carbo-hidratos, ácidos gordurosos e
aminoácidos, reacçoes vitáis para a produçao de energia.
Intervêm também, na síntese de importantes componentes
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celulares.
Absorbem-se com facilidade, a maioría por difusao passiva.
N3o se acumulam no organismo em quantidades significantes,
de maneira que para evitar a deficiencia é necessària a
ingestSo frequente.

X via de excreçao mais frequente é pela urina. Determinada
quantidade de vitaminas hidrossolúveis originadas pela
síntese bacteriana podem-se encontrar nas fezes.

A semelhança do exposto noutros nutrientes, a necessidade
mínima de urna vitamina em concreto é muito dependente do
critério aplicado como factor de referència (determinaçào
do perfil no plasma, reservas corporais ou os sintomas
visíveis de urna deficiència). Em termos gérais nas
vitaminas define-se a necessidade mínima como a quantidade
necessària diaria para prevenir os sintomas de
deficiència.

Os cáes ríao apresentam nenhuraa particularidade nutricional
relativa às necesidades em vitaminas com referència a

outros mamíferos.

Os requerimentos sao expressados em miligramas ou Unidades
Internacionals por Kg de peso vivo ou por animal, ou sobre
a base da quantidade do alimento. Nas tábuas 13 e 14,
apresentam-se as recomendaçoes oficiáis estabelecidas pelo
NRC (1985).

7. XGUA

Geralmente, nas necessidades em água nao se têm muita
consideraçüío, no entanto têm pelo menos a mesma
importància que a correspondente noutros nutrientes.

A vida pode prolongar-se durante semanas sem consumir
alimentos, mas durante poucos dias, ou até horas, se nSo
se dispoe de água.

A maioría das funçtfes biológicas da água estSo
relacionadas com a propriedade déla, de actuar como
solvente de numerosos compostos:

A água participa na digestao e absorçSo dos nutrientes
digeridos; na transportaçao de metabolitos no organismo e
na excreçao de produtos de refugo. A maioría dos processos
catabólicos e anabólicos que se dao no interior dos
tecidos, supoe a incorporaçSo ou liberaçefo da água.
Proporciona um meio de transporte vital para o organismo.

A regulaçSo da temperatura corporal depende, em parte, da
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de alimento para satisfazer as suas necessidades
energéticas.

Outras consideraçSes sobre os hidratos de carbono:

- A sacarose tem um efeito positivo na palatibilidade.

- A lactose nSo é bem tolerada em cSes adultos.

- O amido é eficientemente digerido se previamente for
processado e submetido a altas temperaturas, o que sup?5e
urna gelatinizaçâo prèvia à sua inclusao na dieta. Este
beneficio observa-se am todos os amidos, especialmente no
da batata e no da do milho.

4. GORDURA

Ao falar de proteínas e carbo-hidratos, referimo-nos à sua
capacidade de aportar energia ao animal. Mas sem dúvida o
principio imediato energético especial é a gordura. A
mesma, tanto seja de origem animal ou vegetal, aporta à
volta de 2,25 vezes mais energia por grama que as
proteínas ou carbo-hidratos, sendo a digestibilidade média
calculada em dietas convencionais de aproximadamente um
90% (Tábua 8).

As gorduras sao urna importante fonte de energia para caes
que realizam um esforço muscular considerável, já que
estes animais o que necessitam nao é um extra de
proteínas, senáo de energia.

Um 25-50% dos requerimentos energéticos dos caes podem ser
substituidos a partir da gordura, o que normalmente supSe
urna incorporaçâo entre um 5-20% de gordura em base à
matèria seca na dieta, assim:

a. - Os alimentos secos raras vezes excedem de um 8%.

b. - Os alimentos semi-húmidos situam-se perto de um 10%.

c. - Os alimentos húmidos contêm aproximadamente um 20-
25%.

Urna maior introduçao de gordura pode ser beneficiosa em
períodos de grande demanda energética.

O perigo de formular com um alto nivel de gordura e,
portanto, com urna elevada concentraçao energética, radica
em que o animal responde comendo urna menor quantidade de
dieta, o que pode comprometer outros nutrientes.
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À gordura na dieta é tamben urna fonte essencial de ácidos
gordurosos.

Certos ácidos gordurosos poliinsaturados (linoleico,
linolénico e araquídico) s£o indispensáveis para o
crescimento e desenvolvimento para animais de diversas
fungues fisiológicas, incluindo a reprodujo.

Os ácidos linoleico e linolénico encontram-se nos prodútos
de origem vegetal, ao passo que o ácido araquídico
apresenta-se únicamente nos tecidos animais.

O cSo possui as mesmas características que a imensa
maioría dos mamíferos e é capaz de sintetizar ácido
araquídico a partir de linoleico e convertê-lo em
linolénico. Por isso, as recomendaçoes- na dieta realizam-
se em base ao ácido linoleico.

Este ácido deve constituir como minimo um 1% da dieta (%
MS) ou um 2% da sua ingestcío total calórica (NRC, 1985).

Urna deficiència em ácidos gordurosos essenciais origina um
falho reprodutivo e nas gestaçoes previamente
estabelecidas conduz a anormalidades neonatais. SSo muito
freqüentes os problemas que aparecem na pele e capa
(alopecias, edema, dermatite húmida, entre outras).

Por outra parte, um excesso pode produzir panesteatite
(doença de gordura amarela). Os animais afectados
encontram-se anoréxidos, depressivos e febrosos, entre
outros sintomas).

Outras funçoes da gordura:

- Transportam as vitaminas lipossolúveis (Vit. A,D,E,K).

- Devido a que a sua passagem através do tracto intestinal
é lenta, provocam urna sensaçao de "cheio" mais prolongado.

- Alimentos com pobre conteúdo em gordura, diminui a
palatibilidade em humanos e presumivelmente em carnívoros.

- Favorecem a correcta manutençao do pêlo.

5. MINERAIS

Nos tecidos animais e nos alimentos encontram-se uns 45
elementos minerais em quantidades e concentraçoes muito
variáveis.

Dependendo da sua concentraçSo no organismo animal
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classificam-se em macrominerais (mais de 70 mg/Kg pv) e
microminerais (menos de 70 mg/Kg pv)).

Até hoje, 22 dos 45 elementos inorgánicos demonstraram a
realizaçSo de funçoes fisiológicas no organismo e devem de
estar presentes na dieta, pelo que se consideram
essenciais (Tábuas 9a e 9b).

O resto dos minerais aos que nâo foram assignados funçoes
vitáis considera-se, inicialmente, que a sua presença no
organismo animal deve-se a que se encontram nos alimentos
e dai, a sua condiçSo "accidental" no organismo. Muitos
deies estSo à espera de demonstrar alguraa funçao definida.

Os animais obtêm a maioria dos minerais através do

ingredientes da dieta. Na práctica, quando a raçao é
deficitària num ou vários minerais, recorrem-se
directamente a outras fontes como suplementos minerais de
origem animal (farinha de ossos) ou de origem geológico. A
agua de bebida é urna fonte de minerais de menor

importància.

A informaçSo sobre os requerimentos minerais desta espècie
é escassa, e de urna maneira gérai, aceita-se que os
requerimentos qualitativos sao os mesmos que para outras
espècies.

Na tábua 10, apresentam-se as necessidades estabelecidas
para os diferentes elementos minerais.

Na formulaçcío de dietas para c"áes, é urna práctica habitual
incluir aqueles minerais que demonstraram ser essenciais
noutras espècies, inclusivamente em quantidades que nao
forara estabelecidas experimentalmente para esta espècie.

E prácticamente impossivel realizar urna breve referència
da importància e funçao de cada um destes elementos no
contexto da conferencia, por isso, só vamos referir-nos
sintéticamente a urna série de consideraçoes gérais.

Em primeiro lugar destaca-se que, em geral, quando se
estudam os elementos inorgánicos, mais urna vez, o nivel
mínimo na dieta recomendado encontra-se influenciado pela
metodología aplicada na sua determinaçao, em concreto,
pela resposta biológica que se espera cora a adiçâo de ura
nutriente determinado.

Desta forma, diferentes autores consideram que, por
exemplo, a percentagem ideal de um mineral para manter um
nivel positivo, nao se adequúa completamente às
necessidades concretas.dos animais para o crescimento, e
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as mesmas ncfo têm porque coincidir com as estimativas para
conseguir urna correcta reproduçSo.

Por outro lado, quando se valora o alimento a partir dos
elementos inorgánicos do conteúdo nos diversos
ingredientes, tern que se observar nlfo só o conteúdo
mineral absoluto, senao também a magnitude da sua absorçSo
e utilizaçSo pelos animais, isto é, a sua disponibilidade.

A tudo isto, deve-se acrescentar que muitas vezes é mais
importante a relaç"So que se estabelece entre diferentes
minerais, que calcular em concreto as necessidades que se
derivam de minerais individuáis.

Tal e como se apresenta na tábuas lia e 11b, os
desequilibrios nutricionais relacionados com os minerais
podem produzir-se por diferentes factores.

As análises dos mesmos permitirá o diagnóstico de urna
possível deficiència ou intoxicaçSo mineral.

Provalvelmente os animais mais propensos a manifestar
sintomas de deficiència sao os animais em crescimento e as

fêmeas reprodutoras.

A deficiència na dieta de um ou vários minerais essenciais
compromete a prácticamente todas as fungues orgánicas e
muitas das vezes sao de difícil diagnóstico.

Na práctica, nao obstante, a suplementaçâo indiscriminada
corn um ou vários minerais é provavelmente mais fréquente e
perigosa que beneficiosa e costuma ser a causa principal
dos desequilibrios presentes nos caes. Como todas as
deficiências costuman ser de difícil detecçao.

Por último, destaca-se que se deve ter muito cuidado com
algo muito importante, porque riao há evidências
suficientemente fundadas para demonstrar apetites
especificos para os minerais, exceptuando provavelmente o
do sal nalgumas espècies, apesar de que poderia ser
interpretada como urna preferència.

Os animais comem por calorías e nao por minerais.

6. VITAMINAS

Sao compostos orgánicos específicos necessários para a
manutençao e desenvolvimento das diferentes funç'oes
fisiológicas.

As diversas vitaminas diferenciam-se notavelmente na sua
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estrutura química e na sua funçao metabòlica. Classificam-
se sobre a base das suas propriedades de solubilidade em
vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Este critério
pode ser útil se se consideram as suas funçoes a vías
metabólicas no organismo.

Devem proporcionar-se a partir de fontes exógeneas,
principalmente com a alimentaçao ou proceder da síntese
por parte dos microorganismos que se encontram no aparelho
digestivo. Só em certos casos, as vitaminas sintetizam-se
nos proprios tecidos do organismo. (Tábuas 12a e 12b).

As vitaminas lipossolúveis realizam funçoes específicas e
independentes:

Vitamina A.- é necessària para a manutençao da visao e
para o crescimento e

diferenciaçao dos epitélios,
entre outras funçíoes.

Vitamina D.- é necessària para a utilizaçcío do calcio no
organismo.

Vitamina K.- forma parte do sistema encarregado da
coagulaçao do sangue.

Vitamina E.- tem urna funçao mais geral evitando a

oxidaçao das substâncias biológicas que se
encontram nas células. Relaçao com o
selenio.

Todas elas absorvem-se no tracto digestivo com as
gorduras, depois da incorporaçSo nas micelas. As condiçoes
que favorecem a absorçao das gorduras melhoram a de estes
compostos.

Excretam-se, principalmente, nas fezes. As quantidades em
excesso (mais de 500 vezes de aportaçao diárias
recomendadas) determinam intoxicaçoes graves, já que
acumulam-se no organismo (fígado e tecido adiposo).
A suplementaçao de raçioes que já Scio adequadas, nao só rícío
sao necessárias, senSo que é também potencialmente
perigosa e deve evitar-se.

Comparativamente, as vitaminas do grupo B, actuam como
coenzimas.

As enzimas que contêm vitaminas do grupo B catalisam as
oxidaçoes de carbo-hidratos, ácidos gordurosos e
aminoácidos, reacçoes vitáis para a produçao de energia.
Intervêm também, na síntese de importantes componentes
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celulares.
Absorbem-se com facilidade, a maioría por difusSo passiva.
N3o se acumulam no organismo em quantidades significantes,
de maneira que para evitar a deficiencia é necessària a
ingestSo frequente.

X vía de excreçao mais frequente é pela urina. Determinada
quantidade de vitaminas hidrossolúveis originadas pela
sintese bacteriana podem-se encontrar nas fezes.

A semelhança do exposto noutros nutrientes, a necessidade
mínima de urna vitamina em concreto é muito dependente do
critério aplicado como factor de referència (determinaçào
do perfil no plasma, reservas corporais ou os sintomas
visíveis de urna deficiència). Em termos gérais nas
vitaminas define-se a necessidade mínima como a quantidade
necessària diària para prevenir os sintomas de
deficiència.

Os c&es nao apresentam nenhuma particularidade nutricional
relativa às necesidades em vitaminas com referència a

outros mamíferos.

Os requerimentos sao expressados em miligramas ou Unidades
Internacionais por Kg de peso vivo ou por animal, ou sobre
a base da quantidade do alimento. Nas tábuas 13 e 14,
apresentam-se as recomendaçoes oficiáis estabelecidas pelo
NRC (1985).

7. ÁGUA

Geralmente, nas necessidades em água nao se têm muita
consideraçSo, no entanto têm pelo menos a mesma
importància que a correspondente noutros nutrientes.

A vida pode prolongar-se durante semanas sem consumir
alimentos, mas durante poucos dias, ou até horas, se ncfo
se dispoe de água.

A maioría das funçSes biológicas da água estSo
relacionadas corn a propriedade déla, de actuar como
solvente de numerosos compostos:

A água participa na digestao e absorçSo dos nutrientes
digeridos; na transportaçao de metabolitos no organismo e
na excreçao de produtos de refugo. A maioría dos processos
catabólicos e anabólicos que se dao no interior dos
tecidos, supoe a incorporaçUo ou liberaç"ao da água.
Proporciona um meio de transporte vital para o organismo.

A regulaçSo da temperatura corporal depende, em parte, da
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alta conductividade da agua para distribuir o calor
uniformemente no organismo, e nesta caso, eliminar por
evaporaçSo a agua eliminada em excesso nas reacçtôes
metabólicas do interior das células.

7.1. tngestXo de Xgua

Existem très fontes de agua para o animal:
1.- Xgua de bebida

2.- Xgua contida nos alimentos
3.- Xgua metabòlica (5-10%).

0 consumo de água de bebida está sob control voluntário.
Os Ccíes adaptam a sua ingestao de forma rápida e exacta em
relaçao com o conteúdo em água do seu alimento.
Desde o ponto de vista práctico, dispor de água de bebida
"ad libitum", permite aos caes regular as suas
necessidades de água, especialmente se estiver calor e os
alimentos administrados forem secos.

A água contida nos alimentos depende do tipo de alimento,
assim, o alimento seco comtém aproximadamente um 6-10% de
água, ao passo que o alimento húmido alcança valores de um
70-80% de água.

A água metabòlica é produzida durante a degradaçSo química
dos nutrientes, fundamentalmente por oxidaçSo dos très
principios imediatos:

1 gr de Hidratos de Carbono 0,6 gr de água
1 gr de Gordura 1,1 gr de água
1 gr de Proteïna 0,4 gr de água
7.2. necessidades de Xgua

O primeiro efeito apreciável na restriçSo de água á a
reduçao na ingestSo de alimento. A conseqüència de urna
restriçao mais severa é urna rápida perda de peso, à medida
que o corpo se for desidratando, o que supoe urna perda de
água e electrólitos.

A desidrataçao que supoe a perda de um 10% do conteúdo
total de água do organismo considera-se grave, causando a
morte a perda de um 15-20%.
Pelo contrário, os animais podem viver ainda que percam um
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TáBUA la
REOUERIMENTOS ENERGÉTICOS DIáRIOS

* MANUTENCIÓ 132 Kcal EM/Kg PV0-75
- Inactividade

- Temperatura adversa:

- Frió moderado
- Frió intenso

* CRESCIMENTO:

- Nascimento - 3 mêses
- 3-6 mêses
- 6-12 mêses

Ra^as grandes: 3-9 mêses
9-24 mêses

,00 M
,80 M

,25 M
,75 M

,00 M
,60 M
,20 M

■ 60 M

1 .20 M
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TáBUA lb
REOUERIMENTOS ENERGÉTICOS DIáRIOS

* GESTAC&O

- Primeiras 6 semanas
- Ultimo terço

* BICO LACTAC&O

- 3-6 semanas: (1 + 0,25/cachorro) x M

* TRABALHO

- Urna hora e moderado
%

- Todo o dia e moderado
- Todo o dia e intenso

22

1,0 M
1,1-1,3 M

2-4 M

1,1 M
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TáBUA 3

NECESSIDADES ENERGÉTICAS DE C&ES E GATOS FERIDOS E DOENTES

(f = M.B.)

* Repouso na jaula = 1,25 M.B.

* Pós-cirugía = 1,25-1,35 M.B

* Trauma = 1,35-1,50 M.B

* Cancro = 1,35-1,50 M.B

* Sepsia = 1,50-1,70 M.B

* Queimaduras importantes = 1,70-2,00 M.B

M.B. = Metabolsimo Basai ou metabolismo de iejum
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TáBUA 4

* ARGININA

* TRIPTOFANO

* VALINA

* FENILALANINA

AMINOáCIDOS E5SENCIAIS

* HISTIDINA

* LEUCINA

* LISINA

* METIONINA

* ISOLEUCINA

* TREONINA

25



TáBUA 7

TáBUA 5

REOUERIMENTOS PROTEICOS

% E Dieta

MANUTENçSo

N.R.C. 1974 21,8
N.R.C. 1985 9,3
Distintas Reff. 4,3 - 6,9

CRESCIMENTO :

N.R.C. 1974 20,3

N.R.C. 1985 11,5

Burns e col., 1982 > 20

> 20

12,2

CRITERIO

Balanço de Nitrógeneo
Ganho de peso
Balanço de Nitrógeneo

Ganho de peso
Balanço de Nitrógeneo
Ganho de peso

Balanço de Nitrógeneo
Ganho de peso
(8-10 s. de vida)

Balanço de Nitrógeneo
(13-17 s. de vida)
Ganho de peso

(13-17 s. de vida)
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TáBUA 8

EQUIVALENTE CALÓRICO (Kcal/qr)

FONTE TOTAL (EB) COEF. DIGESTIB.* DISPON1VEL

PROTEÏNA 5,65 0,80 3,5

CARBO-HIDRATOS 4 ,15 0,85 3,5

GORDURAS 9,40 0,90 8,5

* N.R.C. - 1985
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TáBUA 9a

macrominerais

Cálelo

Fósforo

Potássio

Sodio

Enxofre

Magnésio

funç3(o

Esqueleto, cofactor

Esqueleto, Transferencia energia, ácidos
nucleicos, Electrólito intracelular

Principal i3o intracelular, regulaçSo
osmótica, conduçcío nervosa

Principal icío extracelular, regulaçSo
osmótica, conduçcío nervosa

Constituinte de proteínas, tiamina,
condroitina, principal electrólito
extracelular

Osso, principal cofactor de muitas
enzimas
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TáBUA 9b

MICROMINERAIS

Ferro

Zinco

Cobre

Iodo

Manganès

Molibdénio

Cobalto

Selénio

Crómio

Fluor

FUNÇ^O

Transporte de oxigéneo, hemoglobina,
mioglobina
Ferritina

Metaloenzimas

Metaloenzimas

Hormonas tiroideas, metabolismo
energético

Formaçao do osso, enzimas

Enzimas

Vit. B 12

Metaloenzimas, (glutation-peroxidasa)

Metabolismo da glucose

Dentes e ossos
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TáBUA 10

REOUERIMENTOS MINIMOS PARA O CRESCIMENTO

ELEMENTO POR 1000 KCAL E.M. % M.S. (3,67 KCAL EM/g)

CáLCIO 1,6 g 0,59 %

FÓSFORO 1,2 g 0,44 %

POTáSSIO 1,2 g 0,44 %

SODIO 0,15 g 0,06 %

CLORO 0,23 g 0,09 %

MAGNÉS10 0,11 g 0,04 %

FERRO 8,7 mg 31,90 mg/Kg

COBRE 0,8 mg 2,9 mg/Kg

MANGANêS 1,4 mg 5,1 mg/Kg

ZINCO 9,7 mg 35,60 mg/Kg

IODO 0,16 mg 0,59 mg/Kg

SELÉNIO 0,03 mg 0,11 mg/Kg

N.R.C. (1985)



TáBUA lla

MINERAIS: DESEQUILIBRIOS NUTRICIONAIS

1).- FACTORES DEPENDENTES DA DIETA E GASTRO-INTESTINAIS

A). CONCENTRAÇXO DO MINERAL NA DIETA

B). GRAU DE ABSORÇXO (DISPONIBILIDADE)

- VELOCIDADE DE TRANSITO - EX. DIARREIA

- FONTE E FORMA QUIMICA - EX. FOSFATO DE FERRO

- AGENTES QUELANTES - EX. AC. OXáLICO. AC. FiTICO

- OUTROS FACTORES - EX. VIT. D. INTERRELACÓES

C).- PERDA DE MINERAIS:

- Vómitos Cloro

- Diarreias Sodio e Potássio
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TáBUA lib

MINERAIS: DESEQUILIBRIOS NUTRICIONAIS (CONTINUACIÓ)

H). FACTORES URINARIOS

A) . DOENÇA RENAL

III).- PERDAS CUTâNEAS

IV) FACTORES DEPENDENTES DO ANIMAL

A). TAXA DE CRESCIMENTO ELEVADA

B). GESTAÇ&0

C). EXPORTADO DE MINERAIS POR LEITE

D). LIMITADA CAPACIDADE DE MOBILIZAçSo DE MINERAIS
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TáBUA 12a

VITAMINAS LIPOSSOLÚVEIS

VITAMINA A(1)

VITAMINA D

VITAMINA K

VITAMINA E(2)

Requerida na dieta (carotenos)

Requerida na dieta em caso de inadequada exposiçao a raios U.V.

A síntese microbiana intestinal pode satisfazer os requerimentos

Requerida na dieta. As necessidades estao relacionadas com a
ingestao de Ac. gordurosos poli-insaturados.

(1) 1 mq caroteno - 833 U.I. Vitamina A

(2) Selénio: 0,05-0,1 p.p.m.
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TáBUA 13

REOUERIMENTOS MÍNIMOS DE VITAMINAS

VITAMINA CRESCIMENTO ADULTO EM MANUTENGO
A 202 U.I. 75 U.I.

D 22 U.I. 8 U.I.

E 1,2 U.I. 0,5 U.I.

K
TIAMINA 54 Mg 20,0 jug

RIBOFLAVINA 100 Mg 50,0 Mg

ACIDO PANTOTÉNICO 400 Mg 200 fig

NIACINA 450 Mg 225 Mg

PIRIDOXINA 60 Mg 22 /xg

ACIDO FOLICO 8 Mg 4 mg

BIOTINA
VITAMINA B12 1 Mg 0,5 Mg

COLINA 50 mg 25 mg

N.R.C. (1985)

I
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TáBUA 15

NECESSIDADES EM ¿GUA

A).- Factores dependentes do ALIMENTO

1 - Ingestió de Matèria Seca (2,5 vezes M.S.I.)

2 - Digestibilidade

3 - Sais Minerais (CINa)

4 - Nivel de proteína

B) - Factores dependentes do ANIMAL

1 - Estado fisiológico: lactaçSo (1 Kg leite 4,5 Kg agua)

2 - Processos clínicos (diarreia, hemorragias, poliúria ...)

3 - Hábitos

C) - Factores AMBIENTAIS

1 - Temperatura

Requerimentos em áoua (ml/dia) s Reauerlmentos em energia (Kcal/dla)

t

i
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TáBUA 16

Factores que se devem considerar para a formulag'Éo de
alimentos para cSes à base de ingredientes naturais

Nutriente Factores pelos quais se deve ter
consideraçao

Gordura

Hidrato de carbono

Proteína

Aminoácidos

Minerais

Cálcio

Fósforo
Cloruro sódico
Cloreto potássico
Zinco

Cobre
Ferro

Vitaminas

A
D

E

Bx

B2
B* (Piridoxina)

Grau de insaturaçSo,
antioxidantes,
vitamina E

Fibra, lactose, açúcares
reductores,
elaboraçSo, fase de ciclo vital
Conteúdo energético,
digestibilidades, nivel
aminoacídico,
elaboraçSo, antinutrientes,
factores antitrípticos
Disponibilidade: O tratamento por
calor na presença de açúcares
reductores, reduz a
disponibilidade,
principalmente da lisina; as
necessidades de aminoácidos
individuáis aumentam quando
aumenta o nitrógeneo alimentário.
ProporçSes, fontes,
disponibilidade
Fitatos, agentes quelantes,
vitamina D

Fitatos, cálcio, vegetal-animal

Disponibilidade elevada
Fitatos, cálcio, vegetal-animal,
fibra

Fitatos, zinco
Fonte, disponibilidade, vegetal-
animal

ElaboraçSo, conteúdo em lípidos,
fonte

OxidaçSo, toxicidade
Toxicidade, nivel de cálcio
Acido gorduroso poliinsaturado,
selénio
Perdas durante a elaboraçao e a
armazenagem, pH do produto, tempo
e temperatura de armazenagem,
tiamina
Luz UV

Nivel de proteínas na alimentaçcío
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Niacina

Folato
B»

Colina

Triptófano, disponibilidade pobre
de fontes vegetáis
Perdas durante a elaborado
Proteínas vegatais frente a
animais
Metionina, folato, vitamina B12/
disponibilidade e gordura
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