SABIA QUE PET FOOD É
A MELHOR OPÇÃO

PARA A SAÚDE
DO SEU MELHOR
AMIGO?
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Seu pet precisa

de uma dieta completa,
bem balanceada
E quando dizemos “completo”, essa é uma deﬁnição que estabelece que é necessário
oferecer todos os nutrientes que os animais necessitam, e nas proporções corretas. Esse
balanço é complexo! Mas é parte da rotina de responsabilidade e qualidade da indústria.
O balanço nutricional de um alimento depende de:

Idade

Um cão precisa de
cerca de 37 nutrientes
diários e um gato, mais
de 40!

Porte

Nível de Atividade

Estado de Saúde

Ambiente

Do que é composta

uma dieta completa
e balanceada?

Gordura
Minerais
Carboidratos / Amido

Fibra
Vitaminas
Proteínas

Aminoácidos

Além dos nutrientes, a densidade
calórica é igualmente importante.
Ela é a quantidade exata de cada
nutriente, que deve estar presente
no pet food, e em petiscos, por
exemplo. Isso determina o quanto
de cada nutriente o animal irá de
fato ingerir. Tudo isso é feito pela
indústria, e está em cada pacote!

Quais são os benefícios

de escolher o pet food?
O pet food oferece de maneira prática e segura todos os nutrientes que seu pet precisa!
Alimentos industrializados, feitos por fabricantes conﬁáveis, trazem garantia de equilíbrio
nutricional, qualidade e segurança alimentar.

Precisão nutricional

Variedade de fórmulas e texturas

Quantidade e disponibilidade adequadas
dos nutrientes.

O tutor pode escolher entre uma
alimentação completa seca,
semiúmida, úmida ou uma mistura
entre elas.

Quais são os benefícios

de escolher o pet food?

Palatabilidade

Custo-benefício

Palatabilidade (aceitação do alimento) para
garantir o consumo de 100% da porção
necessária e também para que o ato da
refeição garanta uma experiência positiva!

Maior vida útil do produto comparado à
alimentação caseira, e menor custo por
porção diária.

Consistência

Conveniência

Sempre atende às exigências nutricionais,
respeitando parâmetros como idade, porte
e características especíﬁcas.

Praticidade para servir e armazenar.

Quais são os benefícios

de escolher o pet food?

Sustentabilidade

Regulamentação

Fontes de ingredientes sustentáveis, que
preferencialmente não competem com a
alimentação humana, levando a uma
produção mais responsável.

A indústria é regulamentada e ﬁscalizada
pelo MAPA*, conta com um Responsável
Técnico e tem processos obrigatórios de
Boas Práticas de Fabricação, além da
rastreabilidade de seus produtos,
garantindo a qualidade e segurança do
alimento.

*Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quer dizer que

não devo preparar a comida
do meu pet?
Para muitos tutores, selecionar ingredientes e preparar o alimento do pet em casa é uma
forma de mostrar seu amor.
Porém, isso deve ser feito somente com supervisão proﬁssional. A menos que você consulte
um médico-veterinário ou zootecnista para fazer a prescrição correta da dieta, o risco de
algum desbalanço é muito alto.
Acertar “no olho” é mais difícil, e pode prejudicar a saúde do seu amigo!

!

Os riscos vão além da formulação! Cozimento e/ou armazenamento
inadequados podem predispor o desenvolvimento de bactérias
patogênicas ao pet ou ao ser humano, como E. coli e Salmonella Spp,
que podem causar doenças.

Veja quais são alguns
ingredientes comuns
para nós, mas que
possuem componentes
tóxicos para os pets:

Cebola

Uva e passas

Chocolate

Alho

Abacate

Cuidado! Oferecer comida caseira misturada ao alimento industrializado pode gerar um desequilíbrio nutricional e acarreta problemas de saúde ao animal.

Xilitol

Receitas

de dietas caseiras

Você sabia que a grande maioria das receitas
de dietas caseiras apresentam uma ou mais
deﬁciências nutricionais? E que apenas uma
pequena parte é completa e equilibrada?

2 ou mais Deﬁciências Nutricionais
1 Deﬁciência Nutricional
Completa e Equilibrada

Você Sabia?
O alimento constituído de ingredientes frescos, da forma como
retiramos da natureza, é chamado de alimento in natura
O alimento industrializado pode ser natural, desde que não
contenha, por exemplo: corantes e aromatizantes artiﬁcias, e que
não passe por processos químicos
A extrusão, que é o processo ao qual os alimentos secos são
submetidos, é um processo físico de cozimento do alimento sob
pressão. Ele é aceito para a produção de alimentos naturais!
Nem todo alimento preparado em casa é considerado natural, já
que pode conter componentes quimicamente sintetizados
O alimento do tipo caseiro, ou artesanal, e seu estabelecimento não
apresentam registro no MAPA* . Seus produtos não podem conter
alegações coadjuvantes e os estabelecimentos não passam por
inspeção e ﬁscalização deste órgão como acontece nas indústrias.
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* Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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