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INTRODUÇÃO 

Seja bem-vindo(a) ao programa completo da Fórmula da 

Longevidade Felina. 

Parabéns por ter adquirido este programa!! 

Isso significa que você se importa com o seu gatinho e o tem como 

um filho. 

Com a Fórmula da Longevidade Felina, você vai finalmente deixar 

o seu gato mais saudável e eu tenho certeza que ele vai entrar 

para o seleto grupo dos gatos centenários (que vivem mais de 21 

anos). 

A principal mensagem que eu quero passar para você aqui no 

programa da longevidade felina é: 

Chega de dar PORCARIAS para o seu felino!! 

ISSO MESMO, CHEGA... 

É hora de deixar o seu gatinho mais saudável e eliminar toda e 

qualquer doença que ele tenha contraído por causa da má 

alimentação. 

O seu “filho” vai viver até 10.7 anos a mais do que a maioria dos 

gatos hoje em dia. 
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Eu sei que é triste, mas uma grande parte dos gatos não passam 

dos 15 anos. 

Os que chegam aos 20 anos, muitas vezes chegam se “arrastando” 

e cheios de doença. 

E eu tenho certeza que após a leitura deste e-book, o seu gato 

nunca mais será o mesmo e passará dos 20 anos com muita 

tranquilidade. 

Não fique surpreso(a), quando você notar que o seu felino está 

mais ativo, sem doenças, sem mal cheiro, sem muitas bolas de 

pelo, etc... 

Tudo isso será uma consequência da alimentação correta que 

você vai dar para ele. 

... 

Se possível, leia todo o e-book e não apenas o resumo disponível 

no final de cada capítulo, pois nem todas as informações estão 

contidas nos resumos.  

Leia com atenção e de forma descontraída! 

Eu tentei resumir ao máximo, para deixar o programa apenas com 

as informações essenciais e sem blá-blá-blá. 

Tenho certeza que o seu gatinho vai te agradecer (da forma dele, 

claro ) o aumento na saúde que ele vai ter. 
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E TUDO ISSO GRAÇAS A VOCÊ!! 

Pronto(a) para dar MAIS VIDA ao seu gatinho? 

Então, vamos lá, mãos à obra  
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OS GATOS DE POTTENGER 

“De todas as criaturas de Deus, somente uma não pode ser castigada. Essa 

é o gato. Se fosse possível cruzar o homem com o gato, melhoraria o 

homem, mas pioraria o gato. ” 

- Mark Twain 

Vamos começar em um ritmo frenético e acabar de vez com um 

dos maiores mitos da nutrição felina: 

“Comidas caseiras cozidas e rações comerciais (que são 

processadas e, portanto, cozidas) estão MATANDO o seu gato! ” 

“- Como assim, estão matando o meu gato? ” 

O Dr. Pottenger te explica! 

QUEM FOI O DR. POTTENGER? 

Dr. Francis M. Pottenger Jr. (1901 - 1967) foi um médico, cientista, 

pensador e observador atento cuja imaginação, integridade e bom 

senso o possibilitou questionar a dita nutrição “oficial”.  

Era filho de Francis M. Pottenger Sr., um médico que co-fundou o 

“Pottenger Sanatorium” (dedicado ao tratamento de tuberculose) 

na Califórnia, EUA. 

Ao completar a sua residência em 1930 Pottenger Jr. tornou-se 

assistente do seu pai no sanatório em tempo integral. 
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De 1932 a 1942 (durante 10 anos), realizou um estudo com 900 

gatos que ficou famoso como: 

O ESTUDO DOS GATOS DE POTTENGER! 

O Dr. Pottenger Jr. trabalhava na teoria do seu pai de que a 

tuberculose estava relacionada com uma deficiência nas 

glândulas adrenais (situadas acima dos rins). 

Ele tentou fazer várias experiências, utilizando gatos com as 

glândulas adrenais removidas. 

Os gatos escolhidos estavam aparentemente com uma boa saúde 

e foram colocados num pátio ao ar livre.  

Os felinos foram alimentados com pedaços de carne cozida do 

hospital, que incluía carnes de órgãos internos e ossos, 

juntamente com um pouco de leite cru e óleo de fígado de 

bacalhau. 

De acordo com os padrões comuns, esta dieta garantia a 

quantidade adequada de nutrientes. 

Os gatos pareciam saudáveis! 

A remoção adrenal tinha-se provado apropriada. Contudo, o 

estudo sofreu uma inexplicável e alta taxa de mortalidade. E mais 

uma série de acontecimentos inesperados se seguiram. 
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Por alguma razão, foram cedidos para estudo mais gatos do que a 

carne do hospital poderia alimentar (900 gatos ao todo). 

Então, na dieta de alguns gatos, a carne cozida foi substituída por 

pedaços de carne crua de uma fábrica de embalagem de carne, ali 

perto. 

E num período muito curto de tempo, a taxa de mortalidade 

deste grupo baixou significativamente. 

“Ao contrário dos gatos alimentados com carne cozida, os gatos 

alimentados com carne crua começaram a sobreviver muito bem 

à remoção adrenal e continuaram com mais saúde. ” 

Pottenger vislumbrou então, uma nova faceta da nutrição básica 

e sentiu-se motivado a responder com uma série de estudos que 

levariam os próximos 10 anos da sua carreira de médico. 

Para começar o estudo, foram selecionados vários gatos e 

Pottenger foi, então, oportunamente apelidado na época de 

“salvador de gatos de estimação”. 

Ele não estava interessado em gatos com perfeição física para 

utilizar nos experimentos, a sua maior preocupação era que estes 

gatos representassem uma amostra normal de gatos. 

Ele só não selecionou os gatos com deficiências ou doenças 

óbvias! 
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O Dr. estava intrigado com o que ele chamava de fatores 

biotérmicos, ou, colocando numa pergunta experimental:  

“O processo de cozinhar a comida torna, de alguma forma, os 

alimentos deficientes nutricionalmente, causando uma eventual 

degeneração fisiológica? ” 

Foi então concebida uma dieta base de carne crua, víscera, ossos, 

uma pequena porção de leite cru e óleo de fígado de bacalhau. 

Todos os dias, esta dieta base era um terço da dieta total dos 

gatos. 

Os dois terços restantes da dieta foram dimensionados e 

manipulados para a experiência.  

Um grupo de gatos recebia carne crua ou cozida, juntamente com 

a dieta base. 

Ficou assim: 

Grupo de Gatos A = Dieta Base + Alimentos Crus  

Grupo de Gatos B = Dieta base + Alimentos Cozidos 

Ou seja, um terço da dieta diária dos gatos consistia na dieta base 

mais os dois terços de alimentação preparados especialmente 

para o estudo. 

Uma vez atribuída a um determinado grupo, a dieta dos gatos era 

mantida constante. 
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Ao longo dos 10 anos seguintes, Pottenger observou e registrou 

várias alterações fisiológicas nos gatos incluídos na experiência e 

também na respectiva prole. 

Os gatos alimentados com alimentos crus (grupo A), moviam-se 

pela grade de divisão dos grupos (no pátio onde se encontravam) 

com bastante agilidade e coordenação. 

Além disso, o grupo A mantinha um interesse sexual considerado 

“normal e ativo”. 

E mais: Os gatos que eram alimentados com carne crua, caiam 

eretos quando eram atirados ao ar. 

Os gatos alimentados com alimentos cozidos (grupo B), moviam-

se de uma maneira bastante diferente dos alimentados com 

alimentos crus. 

Aliás, alguns gatos do grupo B desenvolveram artrite durante a 

experiência.  

Quando atirados a curtas distâncias, os gatos do grupo B 

mostravam pouca coordenação. 

A deterioração dental também foi constatada no grupo B.  

Os gatos alimentados com alimentos cozidos também se 

tornaram nervosos. 
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Era visível a falta de coordenação motora e deficiências na 

dentição do grupo B. 

Os gatos do Grupo A tiveram um desenvolvimento normal. 

Tinham as gengivas firmes, os tons normais, a boca saudável e as 

mandíbulas fortes. 

No estudo é relatado que a fêmea alimentada com alimentos crus 

balança sua pata vinte ou trinta vezes a mais do que a fêmea 

alimentada com alimentos cozidos. 

Estes eram todos animais de primeira geração, nascidos de pais 

teoricamente saudáveis e eles próprios estavam saudáveis no 

início do estudo. 

Por mais que estas constatações possam ser perturbadoras – a 

deficiência na coordenação, a falta de energia, a deterioração na 

dentição – foram feitas descobertas ainda mais relevantes à 

medida que Pottenger alargou o seu estudo às segundas e 

terceiras gerações de gatos. 

Quase de imediato, Pottenger notou que os animais alimentados 

com carne crua, durante duas gerações, eram maiores do que os 

gatos da mesma geração alimentados com carne cozida. 

Com 16 semanas, os gatos alimentados com carne crua pesavam 

2Kg enquanto que a mesma geração de animais alimentados com 

carne cozida pesava apenas a 1.6 Kg. 
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Os estudos nutricionais consideram, frequentemente, o 

desenvolvimento do esqueleto como um grande sinal de uma dieta 

adequada. 

Exames feitos em gatos alimentados com carne crua mostrou um 

desenvolvimento normal da caixa craniana. Os ossos frontais são 

completos e o teor de cálcio dos ossos ao longo do corpo variam 

de 12 a 70% por peso.  

Os crânios de gatos adultos com dietas cruas são 

surpreendentemente bem - formados. 

E um dado aterrorizante: 

Uma análise feita em um gato de 2ª geração alimentado com 

carne cozida revelou que a cabeça do felino começou a ficar mais 

achatada.  

E é de fato mais pequena do que a do gato alimentado com carne 

crua.  A caixa craniana não está completa, o desenvolvimento 

nasal está irregular e o teor de cálcio caiu para 10%. 

Os gatos de 3º geração alimentados com carne cozida evidenciam 

as diferenças mais óbvias no crânio – é consideravelmente mais 

pequeno, é achatado e com algumas protuberâncias. 

Nesses gatos alimentados com carnes cruas, constata-se pouco 

desenvolvimento da caixa craniana, os ossos são finos como papel 

e moles como borracha, a estrutura nasal desenvolveu-se de 
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forma peculiar (diferente do normal) e o teor de cálcio dos ossos 

baixou para apenas 3% por peso. 

Dá para acreditar 3% de cálcio!? 

O nível de atividade é outro fator de interesse. Há uma diferença 

óbvia no nível de atividade entre os animais alimentados com 

carne crua e aqueles com carne cozida. 

Um dos gatinhos alimentados com carne cozida até fraturou a 

coluna devido a uma deficiência no desenvolvimento. 

Ao continuarmos para a 3º geração de gatos, a degeneração é 

ainda mais evidente. 

Gatas de 2º geração alimentadas com carne cozida tinham um 

corpo típico de macho e seus filhos de 3º geração desenvolveram 

alergias nasais e oculares. 

Nessa geração, nasceu um gatinho com asma. Aliás, o primeiro 

algumas vez registrado na literatura.  

Uma exaustão bastante acentuada foi verificada na 3º geração de 

gatos alimentados com carne cozida, tal como falta de 

coordenação. 

O Dr. Relata que um gato 3º geração alimentado com carne cozida 

teve mais de 24 fraturas devido a deficiência no seu 

desenvolvimento. 
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E outro gato de 3º geração também alimentado com carne cozida 

era incapaz de libertar as suas garras de um pano numa grade e 

provavelmente teria morrido se não fosse um assistente do 

estudo a libertá-lo. 

E a esta altura do estudo, surgiu uma descoberta ainda mais 

interessante: 

“Os gatos alimentados com carne cozida não foram capazes de 

se reproduzir com sucesso após a 3º geração de filhos. ” 

A maioria não tinha apetite sexual e aqueles que tentaram, 

reproduziram sêmens mortos. 

Ao contrário destes, os gatos alimentados com carne crua 

continuaram a ter proles saudáveis, geração após geração. 

A noção de que determinadas características nutricionais da 

comida podem ser destruídas pelo calor não é, obviamente, 

uma loucura. 

A deterioração fisiológica dos gatinhos ao longo das várias 

gerações é bastante ilustrativa e, de acordo com Pottenger, 

provou-se que o processo pode ser reversível, mas só com muita 

dificuldade. 

No estudo demonstrou-se que os animais podem ter grandes 

melhorias no sentido da normalidade fisiológica, mas foram 
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precisas 4 gerações de dieta crua até os animais recuperarem a 

sua estrutura típica e nível original de bem-estar. 

E uma boa notícia que mostra que o seu gato ainda pode ser 

saudável, produzir proles saudáveis e ainda viver muito: 

Um gato que era alimentado com carne cozida, de alguma forma 

escapou do centro de pesquisas. 

Embora tenha sofrido durante o cativeiro da sua geração, mais 

tarde teve uma recuperação fisiológica parcial ao viver em 

ambiente selvagem. 

Um dispositivo colocado no animal mostrou que este conseguiu 

continuar a viver de maneira saudável e a continuar com a sua 

prole. 

Ou seja, o seu gato ainda pode ser muito saudável e viver muito, 

mas para isso você tem que salvar ele. E agora que você sabe a 

VERDADE, você está cada vez mais perto de dar um “UP” na vida 

do seu felino. 

OBSERVAÇÕES 

I - Ao longo do estudo, Pottenger mostrou o alto nível de controle 

alimentar que ele impunha aos seus gatos de laboratório. Este é 

um relatório bastante preciso dos acontecimentos. 
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II - Embora naquela época, o Dr. Pottenger não soubesse que o 

leite faz mal aos felinos, seja ele cru ou pasteurizado, ele incluiu 

esse alimento no seu experimento. 

O que pode ter prejudicado um pouco o experimento, mas não 

muito já que podemos deduzir que o leite “cozido” faz mais mal 

do que o leite cru, que mantém as suas propriedades intactas. 

III - A taurina também não havia sido descoberta como um 

elemento crucial à dieta felina, porém ela está incluída 

naturalmente nas carnes cruas. Ou seja, o Dr. Pottenger utilizou a 

taurina sem perceber. 

--Referências bibliográficas no final deste guia-- 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

1 - Evite dar alimentos cozidos para o seu gatinho. 

IMPORTANTE: Rações são processadas, portanto, são cozidas!  

2 – Lembre-se das deficiências e doenças que o seu gato pode (e 

infelizmente vai ter) se você continuar alimentando ele com 

rações e alimentos cozidos. 

3- Carnes e outros suplementos crus é a melhor opção, pois 

respeita o que o seu gato é: 

Um animal carnívoro parcialmente selvagem! 

......................................................................................................... 

Fique tranquilo(a) pois, você ainda vai aprender o que dar de 

comida para o seu amado gatinho, para que ele viva ao seu lado o 

máximo de tempo possível.  

E para que ele seja livre de doenças e sofrimentos (tanto para você 

quanto para ele). 

Você vai aprender a fazer refeições rápidas, fáceis, práticas e 

econômicas. 

Respire fundo e vamos para o próximo capítulo...  
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UMA “BOA SAÚDE” NÃO É 
UMA BOA SAÚDE 

 

“Gatos amam mais as pessoas do que elas permitiriam. Mas eles têm 

sabedoria suficiente para manter isso em segredo. ” 

- Mary Wilkins 

Nos Estados Unidos há um movimento muito forte apoiando uma 

“nutrição natural crua” para pets (animais de estimação). 

No Brasil, infelizmente, ainda não há quase ninguém falando ou 

apoiando uma nutrição natural crua para gatos.  

Eu sou um dos primeiros a falar disso e a trazer um mar de 

informações valiosas do exterior para o Brasil. 

A maioria das pessoas acha que as rações comerciais são 

“comidas” corretas, para dar aos seus gatinhos. 

 Algumas nem sequer desconfiam que a ração comercial faz um 

“tremendo” mal aos bichanos. 

E Infelizmente, problemas de saúde tornaram-se tão prevalentes 

em gatos hoje em dia que muitas pessoas começaram a aceitar 

estes estados de doença como "normal".  

http://pensador.uol.com.br/autor/mary_wilkins/
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Alguns veterinários e pessoas comuns veem tantos gatos doentes 

diariamente que, acabam tratando as doenças comuns como 

sendo algo normal que faz parte da natureza do gato. 

Talvez nós tenhamos nos esquecido como um felino 

verdadeiramente saudável deve agir, olhar e sentir.  

Problemas com a pele, com o pelo, com os parasitas, com os 

dentes, com o peso, com o odor, com a digestão, com o rim, com 

a tiróide, com o pâncreas, com o diabetes, com a urina, com o 

sistema respiratório, e com o sistema imunológico não são 

normais.  

Eles não são sinais de uma boa saúde! 

Um gato saudável tem um sistema imunológico forte para afastar 

as doenças. Ele tem um pelo brilhante com uma textura 

maravilhosa e cheiro agradável, juntamente com os dentes limpos 

e uma respiração fortíssima.  

Um gato saudável tem um sistema digestório que utiliza quase  

toda a comida que ele come e por isso um felino saudável expele 

poucas fezes na sua caixa de areia.  

Ele não tem muitas quedas de pelo ou uma pele seca e escamosa. 

Também não tem problemas constantes com pulgas, vermes ou 

bolas de pelo. 
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Não tem obstruções urinárias e apresenta um comportamento 

adequado para um gato saudável.  

De acordo com várias pessoas que alimentam seus gatos com 

uma dieta natural apropriada (vamos falar mais sobre o que é 

isso nos próximos capítulos), os benefícios de uma alimentação 

adequada são numerosos e as vantangens mais comuns Incluem: 

- A pele e o pelo saudáveis; 

- A digestão normal; 

- Melhoria no comportamento; 

- Redução / eliminação das bolas de pelo; 

- Menos parasitas; 

- Sem mau cheiro; 

- Melhor qualidade de vida; 

- Sem problemas urinários; 

- Melhor mobilidade; 

- Melhores fezes (menor quantidade e sem odor “ruim”); 

- Dentes limpos; 

- Aumento de energia; 

- Fim das alergias; 

. . . e muitos mais!  
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Quando eu mudei a dieta dos meus gatos para uma dieta natural 

adequada de comida de verdade, a saúde deles aumentou 

significativamente.  

Eu estava tão FELIZ que eu queria compartilhar isso com o 

mundo para ajudar outros gatos!  

E eu espero que em breve você faça o mesmo: 

Me envie o seu depoimento, afirmando cheio(a) de felicidades o 

aumento de saúde e qualidade de vida que o seu gato teve. 

--Referências bibliográficas no final deste guia-- 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

1- Não é normal o seu gato ter qualquer tipo de doença! O 

normal é ele ser forte e saudável, assim como a própria natureza 

dita. E cuidado com o que muitos profissionais (alguns até que 

bem intencionados, eu sei) te aconselham por aí: 

O que muitos deles afirmam que é uma “boa – saúde” pode não 

ser uma verdadeira BOA – SAÚDE para o seu gatinho  
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NUTRIÇÃO FELINA: 

“A VERDADEIRA” 
“Gatos são criaturas gloriosas – que não podem, de modo algum ser 

subestimadas. Seus olhos são profundezas inexpugnáveis dos mistérios 

felinos”  

- Lesley Ann Ivory 

Então, qual é a grande novidade sobre a comida? 

Por que ela tem uma enorme influência sobre a saúde de um 

corpo?  

Bem, basta dizer que: 

A comida é o combustível do nosso corpo! 

Ela nutre cada célula e cria a energia necessária para a vida 

acontecer.  

Eu sei que é uma analogia muito simplificada, mas a comida é para 

os seres vivos o que o combustível é para os carros. 

Se você colocar o tipo errado de combustível em um carro, ele não 

vai correr bem e talvez ele nem saia do lugar. 

Se você colocar o combustível correto, ele vai correr e vai correr 

bem melhor. 

http://pensador.uol.com.br/autor/lesley_ann_ivory/
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Próximo ao ar, a comida é a substância que os nossos gatos mais 

têm em seus corpos.  

Quanto tempo eles vivem, sua qualidade de vida, seu sistema 

imunológico, e seu comportamento dependem em muito do que 

comem.  

Comida é o fundamento para a saúde humana, felina e de 

qualquer outro ser vivo.  

Hoje em dia ouvimos os especialistas falarem que, se queremos 

viver vidas longas e saudáveis, precisamos comer mais alimentos 

reais e cortar os produtos processados (industrializados).  

Parece que todos os dias há novas pesquisas para apoiar este 

conselho.  

Alimentos frescos, com toda a sua maravilhosa variedade de 

nutrientes intactos, proporcionam um "combustível" melhor do 

que os produtos processados que tiveram seu conteúdo 

nutricional alterado ou destruído e podem incluir muitas 

substâncias prejudiciais que realmente funcionam contra a boa 

saúde. 

Assim como nós seres humanos, os gatos dificilmente comem 

comidas naturais e alimentos frescos, e também assim como nós 

eles sofrem com o enorme aumento da obesidade, diabetes, 
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alergias, câncer, problemas de comportamento, problemas de 

saúde em geral, e muito mais.  

Atualmente, há tantos "suplementos" nutricionais no mercado e 

tantos alimentos processados falsos que talvez tenhamos nos 

esquecido de que os alimentos reais, frescos são a melhor e 

original fonte de todas as vitaminas, minerais, enzimas, 

antioxidantes, e outros nutrientes importantes e necessários para 

uma boa saúde.  

Mesmo hoje em dia, a desnutrição ainda é um verdadeiro 

problema para os gatos (e humanos).  

A Desnutrição coloca uma grande quantidade de estresse sobre o 

corpo e reduz a energia necessária para se manter a boa saúde.  

E ela pode ser causada pela falta de comida, pela comida de má 

qualidade, ou por comidas que o organismo dos gatos não pode 

utilizar porque, são comidas inapropriadas para a espécie FELINA. 

Quando eu comecei a pesquisar para descobrir a melhor dieta 

alimentar para os meus gatos, eu queria saber exatamente o que 

seus corpos foram fisiologicamente projetados para comer. 

“Para entender quais são os melhores alimentos para os nossos 

gatos, precisamos descobrir como a anatomia felina é projetada.” 
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Bruce Cauble (nutricionista renomado) explica:  

"Os animais, assim como as pessoas, ainda estão usando 

sistemas digestórios que evoluíram há milhares ou milhões de 

anos. Você só precisa olhar para o sistema digestório de um 

animal para determinar a sua dieta alimentar adequada. " 

Por favor, leia novamente a citação anterior, porque ela resume 

muito claramente a maneira correta de alimentar os nossos gatos.  

Sim, é simples assim:  

Nós precisamos olhar para como a evolução moldou a estrutura 

do gato. 

Quando você tiver uma chance, dê uma boa olhada no seu gato.  

Ele tem dentes e garras destinadas a capturar, deter e dilascerar 

presas. Ele tem ouvidos que são anatomicamente focados para  

frente e olhos na parte da frente de sua cabeça para focar melhor 

em um rato ou em um pássaro que quer perseguir.  

Essas presas do gato são anatomicamente feitas de forma 

diferente.  

As aves da rapina, por exemplo, geralmente têm os olhos mais 

para os lados da cabeça, a fim de ver melhor quem está tentando 

transformá-los em almoço!  
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O sistema digestório do seu gato é brilhantemente projetado para 

comer alimentos específicos.  

Ele é curto e ácido, para que os Alimentos adequados (presas) 

sejam utilizados pelo corpo do felino de forma rápida e eficiente.  

Esse gatinho que mora na sua casa é realmente um predador bem 

desenvolvido.  

CARNÍVORO! 

Oficialmente, o gato é um animal carnívoro.  

O dicionário define carnívoro como qualquer um de uma ordem 

(Carnívora) de mamíferos, com presas “comedoras” de carne.  

Cada aspecto do corpo do seu gato (parte externa e interna) é de 

um design muito bonito, de um verdadeiro predador carnívoro .  

Na verdade, o seu gato é realmente um carnívoro por obrigação, 

pois ele não escolheu ser assim, foi a natureza que assim o fez. O 

que significa que ele deve, necessariamente comer carne.  

Ele morar com você em uma casa com toda proteção e cuidados 

domésticos não vai mudar o que ele é, não vai mudar a 

constituição física dele e nem a sua natureza felina.  

E simplesmente por que, ele não está “caçando” as suas próprias 

refeições todos os dias, como seria na natureza, não muda o tipo 

de alimento que ele necessita para ter uma boa qualidade  de vida.  
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O seu gato precisa comer comidas apropriadas de sua própria 

espécie, isto é, ele precisa de uma dieta que o corpo dele foi feito 

para utilizar bem, para que ele possa ser saudável. 

Obviamente, ele não deve comer as mesmas coisas que uma vaca 

ou uma galinha, porque não é assim que a natureza o projetou.  

Gado e galinhas são herbívoros e são estruturalmente bastante 

diferente do seu gato.  

Todos esses atributos felinos mencionadas antes - os dentes, 

garras, olhos, ouvidos, e o sistema digestório são projetados para 

o seu gato comer alimentos específicos. 

Quais os alimentos?  

Outros animais menores, é claro! 

Se o seu gato já pegou um rato ou um pássaro, então você viu um 

exemplo perfeito do que ele considera como alimento ideal para 

comer.  

Agora, eu não estou dizendo que você deve colocar um rato vivo 

no prato do seu gato (Aposto que ele iria adorar essa ideia ). 

Porém, você precisa oferecer para o seu felino alimentos que 

cheguem o mais próximo possível, daquela presa viva que ele  

(institinvamente) tanto  adora. 
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Nós precisamos oferecer alimentos que sejam o mais próximo 

possível daqueles que os gatos foram feitos (construídos 

anatomicamente) para comer. 

Isso é algo responsável a se fazer quando você escolhe viver com 

um carnívoro.  

Por si só, o gato iria comer a sua comida crua.  

Um rato nunca vem cozido!  Ou vem?  

Nessa dieta natural também seria incluso muitas partes da presa: 

ossos, órgãos e afins (dependendo da presa e das preferências 

pessoais do predador).  

Você pode pensar: “ - Como é que eles toleram a carne crua? “ 

Saiba que: Nada poderia ser mais natural e familiar aos seus 

corpos do que a carne crua. 

Lembra-se do sistema digestório brilhantemente concebido? 

 É curto e ácido! 

Dessa forma, o gato recebe a carne crua em seu sistema digestório 

e ela é digerida rapidamente, antes que todas as bactérias 

negativas se multipliquem, e o que sobra é excretado (fezes).  

Não veja a carne crua como um alimento ruim, negativo. 
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Muitos zoológicos alimentam seus felinos selvagens com carne 

crua e ossos porque eles sabem que esses animais não 

sobrevivem sem isso. 

E lembre-se, os nossos gatos domésticos ainda são os mesmos por 

dentro, assim como os seus primos indomáveis (guepardo, 

jaguatirica, onça, etc).  

Quando nós fornecemos ao corpo do nosso gato espécies 

apropriadas de comida, tipos "familiares" de alimentos, o corpo 

dele sabe exatamente o que fazer.  

É capaz de utilizar todos os nutrientes de que necessita, deixando 

muito pouco resíduo a ser expelido (fezes).  

Como guardião(ã) do seu gato, você deve respeitar as verdadeiras 

necessidades nutricionais dele.  

GATO DOMÉSTICO? 

A ciência diz que os nossos gatinhos existem a pelo menos 120 

milhões de anos.  

Diz-se que a espécie foi domesticada talvez a 4.000 anos atrás 

(realmente, um piscar de olhos no tempo).  

Desse tempo para cá, eles foram muito úteis ajudando a manter a 

população de ratos controlada em habitats humanos.  
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Ao longo dos séculos, os gatos contribuiram com as suas 

habilidades no controle de "pragas" em todos os lugares: De 

palácios à fazendas, celeiros e outros lugares onde as suas 

capacidades predatórias eram necessárias e apreciadas.  

Manter os gatos como "animais de estimação" é uma prática 

relativamente nova.  

Na maior parte da história, os gatos foram predadores, 

principalmente ao ar livre, onde tinham a sua “dieta natural 

selvagem”.  

Você deve notar que seu gato parece um pequeno tigre, ou 

qualquer outro felino!  

Tenho certeza que você já viu um felino selvagem em um 

zoológico e notou as semelhanças com o seu amigo felino 

“doméstico”. 

Leões, tigres, onças e leopardos são animais selvagens, e 

realmente, são apenas versões maiores dos nossos gatos 

domésticos.  

E, em muitos aspectos, é discutível se os nossos gatos são 

realmente muito mais "domesticados" do que os seus primos 

maiores.  

E isso não é extraordinário!? 
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Viver com os gatos nos dá uma estreita ligação com a natureza, e 

nós somos privilegiados por compartilhar um vínculo com uma 

criatura ainda tão "selvagem."  

Certamente, nós desenvolvemos relações especiais com os nossos 

amigos felinos, mas eles ainda retêm muito da sua indomável 

herança.  

A maioria dos gatos domésticos têm pouca dificuldade para 

garantir a sua própria comida quando são deixados na rua (ao 

contrário dos cachorros).  

Claro que, com tantos riscos hoje em dia, não é recomendado que 

um gatinho amado seja deixado na rua para cuidar de si mesmo. 

É por isso que cabe a nós como guardiões(ãs) responsáveis, 

fornecer um lugar seguro e uma nutrição adequada (a mais 

próxima da natural possível) para os nosso gatinhos. 

No próximo capítulo, discutiremos as necessidades nutricionais 

específicas do seu gato. 

E a propósito – Um camudongo vivo não está no cardápio ! 

--Referências bibliográficas no final deste guia-- 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

1- O seu gato precisa de comidas apropriadas para a espécie 

FELINA.  

2- Ele tem um organismo específico (curto e ácido) que obtém  

nutrientes a partir das presas.  

3- É um predador nato: O formato do corpo e a forma que ele age 

deixa isso visível. 

4- Ele é carnívoro, ou seja, deve necessariamente comer carne.  

5- LEMBRE-SE: Em estado selvagem, por milhões de anos, o seu 

gato comia comida crua, afinal um rato (presa), por exemplo, 

nunca vinha cozido!   

6- Um gato não é um ser humano... você não gostar de uma 

comida, seja porque ela é crua, ou é nojenta para você, não quer 

dizer que o seu gato também não vai gostar.  

Respeite isso e aumente significativamente a expectativa de vida 

do seu amado gatinho.  
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NECESSIDADES NUTRICIONAIS 

DO SEU GATO 

“Pessoas que odeiam gatos, voltarão como ratos na próxima vida. ” 

- Faith Resnick 

Muitos nutrientes, são retirados dos alimentos e são estudados 

um a um, ou seja, isoladamente, individualmente em laboratórios 

de fabricantes de rações.  

E Isso é lamentável, porque é importante lembrar que os 

nutrientes essenciais para saúde não são isolados na natureza.  

Numa carne, por exemplo, não há só a proteína! Há uma mistura 

complexa de compostos que trabalham em conjunto para apoiar 

o bem-estar ideal. 

Um gato em estado selvagem não encontraria um suplemento só 

de proteína, outro só de vitamina C, etc... Ele encontraria presas 

que fornecem todos os nutrientes necessários.  

Se você simplesmente dar para o seu gato a verdadeira comida 

natural, adequada, você não precisará ficar tentando descobrir 

qual nutriente falta para ser colocado no pratinho dele. 

http://pensador.uol.com.br/autor/faith_resnick/
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Isso porque, você estará dando o mesmo que a natureza “daria” 

para ele, caso ele estivesse na selva. E isso garante a saúde plena 

do seu gato. 

Uma das melhores coisas sobre a alimentação natural dos nossos 

gatos é que uma dieta bem preparada de comida de verdade 

reune todos os nutrientes que sabemos que são importantes para 

a saúde felina.  

Além disso, incluiremos também nutrientes naturais essenciais 

que a ciência ainda não descobriu que os gatos necessitam, e que 

não estão contidos nas latas e sacos de rações comerciais. 

E Nisso tudo há um grande desastre: 

Os fabricantes de rações comerciais formulam produtos com 

ingredientes isolados, testados individualmente, para fazer uma 

substância adequada que imita a comida de verdade, natural dos 

nossos gatos, afirmando que aquele pacote de rações é tudo o que 

o seu gato precisa para ter uma grande saúde.  

Porém, a ciencia ainda não descobriu quais são todos os 

nutrientes necessários para uma boa saúde do seu gato. 

Portanto, nas rações que são vendidas, há somente uma parte de 

nutrientes fundamentais para o seu felino. 

E pior, esses nutrientes são adicionados de forma isolada 

(individual, separado do alimento original – É como se alguém 
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retirasse só a vitamina C da laranja e te vendesse) nas rações, o 

que não garante que o organismo do seu gato vai conseguir 

aproveitar e utilizar esses nutrientes. 

Tome o desastre da taurina, por exemplo. 

 A taurina é um aminoácido que os fabricantes de alimentos para 

animais domésticos não consideraram essencial até que os gatos 

começaram a sofrer e morrer porque, estavam comendo rações 

que não continham taurina.  

Agora a taurina é um produto químico isolado adicionado a 

maioria dos alimentos para gatos. 

Porém, como é isolado, ou seja, não está em conjunto com outros 

nutrientes em um mesmo alimento natural, não é garantido que 

o seu gantinho absorva a taurina de forma eficaz. 

Se você está pensando em alimentar o seu gato com comida de 

verdade, eu tenho uma ótima notícia para você:  

O nutriente, que vamos discutir agora, contém uma grande 

quantidade de alimentos que são uma fantástica fonte de taurina 

natural, esse nutriente é a: 

- Proteína. É necessária para a produção de anticorpos, enzimas, 

hormônios, tecidos e para o equilíbrio do pH (acidez).  

Ela fornece energia para os gatos e é essencial para o crescimento 

e desenvolvimento.  
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Poteínas completas contêm grandes quantidades de aminoácidos 

essenciais (aqueles que o corpo do gato não fabrica sozinho) e são 

encontradas em alimentos como carne, peixe, ovos e aves.  

Proteínas incompletas não fornecem todos os aminoácidos 

essenciais e são encontradas em muitos alimentos, incluindo 

legumes, verduras e grãos. 

Estas proteínas vegetais não fornecem os aminoácidos essenciais 

que um gato precisa, tal como a taurina, que vêm da proteína 

animal.  

Gatos precisam de fontes animais de proteína! 

Os aminoácidos (proteínas) a partir de fontes vegetais não são 

bem utilizados pelo organismo felino. 

A quantidade de proteína que cada gato necessita, pode variar 

ligeiramente devido a uma variedade de fatores, incluindo o 

estado fisiológico, idade, atividade, e a digestibilidade da fonte de 

proteína que está sendo consumida.  

No geral, os gatos têm uma elevada exigência de proteína. 

 - Gorduras. Esta fonte concentrada de energia também fornece 

ácidos graxos essenciais (não fabricados pelo corpo) e auxilia na 

utilização e transporte dos nutrientes.  

Está envolvida na integridade celular e na regulação metabólica.  
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A gordura saturada é encontrada principalmente em fontes 

animais, enquanto a gordura poliinsaturada vem principalmente 

de plantas.  

As gorduras mais envolvidas na saúde felina são:  

Ômega 3 -Este compreende o ácido essencial alfa-linolênico (ALA),  

o ácido eicosapentaenóico (EPA) e o ácido docosahexanóico 

(DHA);  

Ômega-6 – Que inclui o ácido linoleico (LA), ácido gama-linolenico 

(GLA), ácido araquidónico (AA), e o ácido linoleico conjugado 

(CLA). 

Os Ácidos linoleico e o araquidónico tem sido considerado, há 

muito tempo, como ácidos graxos essenciais (EFAs) para gatos.  

Mais recentemente, o DHA foi adicionado à nutrição felina devido 

à sua importante contribuição para a visão felina, para a saúde 

reprodutiva e para o sistema imunológico. O EPA também pode 

ser benéfico. 

Ao contrário de alguns animais, os felinos não convertem 

eficientemente fontes vegetais de ácidos graxos essenciais para os 

derivados necessários.  

Por exemplo, os gatos devem comer carne para se obter o ácido 

araquidônico.  



40 
 

Além disso, os felinos não convertem LA para GLA (como alguns 

animais fazem), e estudos mostram que o GLA pode beneficiar a 

saúde da pele e do pelo do gato. 

Podemos teorizar que, na natureza, o gato iria comer outro 

animal, cujo corpo já tinha feito essa conversão, obtendo, assim, 

alguns destes ácidos graxos úteis. 

O gato também consumiria ômega-3 e CLA quando comesse a sua 

presa naturalmente herbívora.  

Para resumir, LA; AA; DHA (que é principalmente encontrado na 

natureza com outros ômega-3 úteis); e, em menor extensão, o 

EPA e GLA, podem ser considerados ácidos graxos importantes 

para uma boa saúde felina. 

O CLA pode tornar-se reconhecido como um ácido graxo 

importantíssimo na nutrição felina no futuro, porque ele é 

encontrado na carne e na gordura da dieta natural de um gato, 

mas só recentemente é que ele foi "descoberto" pela ciência 

nutricional. 

- Minerais. Estes são essenciais para o gato e estão envolvidos em 

quase todas as reações fisiológicas.  

Eles contribuem para a formação de enzimas , para o equilíbrio do 

pH (acidez), para a utilização de nutrientes e para o transporte de 

oxigênio.  
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São armazenados no tecido ósseo e muscular.  

Há os minerais elementares, que geralmente são tirados da terra 

ou da água. 

E os minerais quelados que são aqueles que estão ligados com 

outras substâncias orgânicas, tornando-os frequentemente mais 

fácil para que o corpo absorva. 

Os minerais incluem cálcio, cloreto, crómio, cobalto, cobre, flúor, 

iodo, ferro, magnésio, manganês, molibdénio, fósforo, potássio, 

selénio, silício, sódio, enxofre e zinco.  

Há outros também que os gatos necessitam em pequenas 

quantidades.  

- Vitaminas. Estes nutrientes são essenciais para a regulação do 

metabolismo e para o crescimento normal e funcional do 

organismo.  

Normalmente, são encontrados em alimentos, porém alguns são 

sintetizadas no interior do corpo do animal.  

As vitaminas estão classificadas como liposolúvel (solúvel em 

gordura) ou solúvel (em água).  

As vitaminas lipossolúveis incluem A, D, E e K.  

O grupo solúvel em água inclui a C e as do complexo B.  
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Geralmente, as vitaminas solúveis em gordura são armazenadas 

no corpo, ao passo que as solúveis em água passam pelo 

organismo mais rapidamente.  

Mais uma vez, o gato, que é carnívoro, utiliza estes nutrientes 

advindos de fontes animais mais prontamente do que os advindos 

das próprias plantas.  

Por exemplo, os felinos não podem converter o betacaroteno 

(advindo das plantas) em vitamina A (como alguns animais o 

fazem). 

Então, eles precisam retirar a vitamina A diretamente de uma 

fonte animal.  

- Água. Preste atenção nisso: 

“Os gatos são projetados para realizar a maior parte de suas 

necessidades de água pela ingestão de alimentos crus frescos. 

Ou seja, os próprios alimentos crus fornecem a água que o gato 

precisa.” 

Os gatos têm, naturalmente, uma necessidade baixa sede.  

E isso pode levar a problemas de saúde, se eles comerem 

alimentos secos e doces (rações, por exemplo).  

Um dos principais problemas é que, apesar de ficarem 

desidratados comendo ração, a "programação" natural dos gatos 
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não pode incentivá-los a beber mais água, mesmo que eles 

precisem muito dela. 

Com isso o gato pode ter problemas urinários. 

Mesmo que um gato saudável não beba muita água, você deve ter 

sempre água potável disponível.  

E certifique-se de que a água é de boa qualidade e sem fluór (pois, 

intoxica os gatinhos).  

[Calma aí que tem mais... ] 

Há um certo número de outras substâncias que contribuem para 

uma boa saúde felina, algumas das quais provêm de fontes 

alimentares e outras que são criadas no interior do corpo. 

Estas incluem os: 

Antioxidantes - que são as vitaminas, os minerais e as enzimas - 

que ajudam a proteger o corpo contra os radicais livres 

prejudiciais.  

"Radicais livres" são como um grupo terrorista, e quando em 

excesso no corpo intoxica o organismo.  

Os radicais livres podem ser formados internamente no corpo por 

causa da exposição a fumaça de cigarro, a poluição, a radiação, e 

a outras substâncias prejudiciais.  
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Com os nossos gatos sendo bombardeados com toxinas 

diariamente, os antioxidantes (eliminadores de radicais livres) são 

fatores importantes para uma boa saúde. 

... 

Já as enzimas são moléculas proteicas que são essenciais para a 

maioria das funções corporais.  

Elas estão relacionadas com o fornecimento de energia, com o 

tecido, órgãos, reparação celular e muito mais. 

Elas são essenciais para a digestão, e várias espécies de animais 

precisam de diferentes níveis de enzimas para digerir 

determinados tipos de alimentos.  

“Os animais têm as enzimas necessárias para digerir corretamente 

os alimentos encontrados em suas dietas naturais e tendem a ser 

deficientes em enzimas específicas para aqueles tipos de 

alimentos que eles não iriam comer em estado selvagem. “ 

Além de serem fabricadas pelo corpo, as enzimas, também podem 

ser encontradas nos alimentos naturais frescos (isso mesmo, os 

próprios alimentos já vem com um “pacote” de enzimas que o 

corpo pode utilizar para digeri-los). 

 Porém, uma temperatura acima de 45°C destrói essas enzimas 

(ah, Pottenger ).  
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Os seres vivos tem uma quantidade limitada de enzimas no corpo. 

E as enzimas dos alimentos ajudam a evitar o esgotamento das 

enzimas do corpo. 

... 

Há provavelmente, muitos mais nutrientes que ainda vão ser 

descobertos como essenciais para o seu gato! 

E as indústrias fabricantes de rações estarão sempre atrasadas, 

afinal ainda não se conhece tudo sobre a nutrição felina. 

E o triste é que isso pode custar a vida do seu gato, assim como 

o desconhecimento da Taurina como um nutriente essencial, 

custou a vida de milhões de gatos no passado (e talvez ainda hoje). 

A boa notícia é que: 

Uma alimentação de comidas naturais frescas, garante que todos 

os nutrientes necessários (muitos ainda desconhecidos) para a 

boa saúde do seu gato, estejam presentes no organismo dele. 

Neste caso, você não precisa se preocupar, se está faltando algum 

nutriente essencial para a saúde do seu felino. 

Afinal, você estará dando para o seu gato comidas naturais que os 

felinos vem comendo HÁ MILHÕES DE ANOS e foram essas 

mesmas comidas que garantiram a preservação da espécie. 
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... 

Você deve ter notado que os carboidratos (normalmente 

fornecidos em rações para animais domésticos) não foram 

listados entre os nutrientes necessários para gatos.  

O Conselho de Pesquisa Nacional sobre nutrição felina dos EUA 

afirma que: 

". . . não há nenhuma necessidade de carboidratos na dieta dos 

gatos. . . " 

E realmente, se você considerar a fisiologia felina e o que a espécie  

come há milhões de anos, faz todo o sentido concluir que os grãos 

(carboidratos) não devem ser parte da dieta do gato.  

Outra boa razão para não alimentar seu gato com grãos é o fato 

de que eles se decompõe em açúcar dentro do corpo: 

Algo que um gato definitivamente não precisa!  

Muitos estudos ligam o consumo de açúcar à doenças, incluindo o 

câncer.  

“Ter uma alimentação rica em carboidratos realmente causa 

estragos no corpo de um gato.” 

Carboidratos são normalmente pensados como alimentos que 

fornecem energia. Mas, os felinos utilizam a proteína e a gordura 

de forma muito eficiente para essa necessidade. 
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Por isso que os gatos têm uma alta exigência de proteína de 

qualidade.  

... 

Para finalizar, espero que tenha ficado claro que uma boa nutrição 

é um esforço em equipe de todos os nutrientes que nós 

discutimos aqui. 

Saiba que nenhum desses nutrientes trabalham sozinhos na 

natureza. 

Os alimentos não contêm apenas um nutriente e sim vários, que 

trabalham em conjunto no nosso corpo. 

Por exemplo: Você provavelmente já ouviu falar, que as laranjas 

são uma boa fonte de vitamina C! 

Mas, a laranja contém muitos outros nutrientes que realmente 

auxiliam na absorção e utilização da vitamina C.  

Mesmo que os agricultores criassem uma “super – laranja” só 

com a vitamina C, ela não seria tão eficaz sem os outros 

"ajudantes", como os bioflavonóides e os minerais contidos na 

laranja natural, que ajudam na eficácia da vitamina C.  

Da mesma forma, a vitamina E não é simplesmente o alfa-

tocoferol que você encontra em uma cápsula comprada numa 

loja.  
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É realmente uma família de pelo menos oito diferentes moléculas 

que funcionam melhor quando consumidos em conjunto, na 

forma como eles são encontrados na natureza, em alimentos 

frescos, em vez de serem consumidos sozinhos em forma de 

suplemento.  

Muitos estudos têm mostrado que, os nutrientes dos alimentos 

naturais são mais benéficos do que os suplementos sintéticos 

isolados vendidos por aí.  

E a propósito, as laranjas não são uma fonte adequada de 

vitamina C para gatos, mas o fígado cru é.  

... 

LEMBRE-SE: Seu gato tem outras necessidades, além de uma boa 

dieta.  

Sim, a comida é a base da saúde, mas há outros fatores que 

podem ter um grande impacto sobre o bem-estar do seu amigo 

felino.  

Seu gato também precisa de uma caixa de areia (ou algo parecido) 

acessível e limpa, e um lugar seguro para chamar de seu. 

Além disso, ele também precisa de você.  
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Mesmo que os gatos sejam vistos como criaturas muito 

independentes, eles realmente se beneficiam do seu amor e 

atenção.  

Por favor, fale, brinque, e toque no seu gato da maneira que ele 

gosta. 

Eu prometo que se você torná-lo uma parte importante da sua 

vida e tratá-lo com amor e respeito, você vai se beneficiar 

imensamente disso. 

Por falar em benefício, no próximo capítulo, vamos dar uma 

olhada em quem se beneficia com as rações: 

Dica: Você e o seu gato estão fora cogitação . 

--Referências bibliográficas no final deste guia-- 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

1- Os nutrientes contidos na ração comercial, podem não ser 

absorvidos e utilizados de forma eficaz pelo organismo do seu 

gato. 

Isso porque esses nutrientes foram adicionados na ração de 

forma individual, sem os outros nutrientes “ajudantes” que estão 

presentes em um alimento natural fresco. 

A taurina, por exemplo, contida na ração é muito menos eficaz 

do que a taurina contida na carne fresca. 

2- A ciência ainda não descobriu quais são todos os nutrientes 

fundamentais para a saúde do gato. E você não precisa se 

preocupar com isso, basta dar ao seu gato uma alimentação 

natural que a espécie dele já come há milhões de anos. 

3- Seu gato precisa de uma proteína de fonte animal e não 

vegetal. 

4- Precisa também de gorduras, como as do Ômega 3 e 6. 

5- Além disso, seu felino precisa de minerais, de vitaminas, de 

água (consumida, principalmente, a partir de alimentos frescos), 

de antioxidantes e das enzimas dos alimentos frescos (e do 

próprio corpo, também). 
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6- Os gatos não tem necessidade de consumir CARBOIDRATOS 

(contidos em grande quantidade nas rações).  

E pior: Eles fazem um tremendo mal para o seu felino. 
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RAÇÕES PARA GATOS?  

CONTA OUTRA! 
“Os gatos te fazem pensar que eles são durões e não precisam de 

ninguém. Mas tudo que eles querem é que você pense o contrário. ” 

- Fernanda Roldi 

O mercado de alimentos para animais domésticos é realmente um 

grande negócio. Estamos falando de muitos bilhões de dólares a 

cada ano. 

Com várias marcas de rações no mercado, você até poderia pensar 

que existe um monte de diferentes corporações no jogo, mas a 

verdade é que não há. 

Claro que as pequenas empresas estão surgindo pouco a pouco 

para pegar um pedaço do bolo, desse grande mercado que é o de 

alimentação para animais domésticos (pets). 

Mas, a maioria do mercado ainda é dominado por apenas um 

punhado de empresas.  

O curioso é que a maioria dos fabricantes de alimentos para 

animais domésticos, também são fabricantes de produtos para 

nós, humanos. 

http://pensador.uol.com.br/autor/fernanda_roldi/
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E, infelizmente, os resíduos (lixos) que saem das fábricas de 

produtos humanos são “reaproveitados” na fabricação de 

produtos para pets (animais domésticos). 

... 

O Brasil, tem suas diretrizes legais para fabricação de ração e 

outros alimentos para cães e gatos, regulamentadas na Instrução 

normativa nº 09, de 9 de Julho de 2003, cujo texto segue à risca as 

normas definidas pela National Research Council dos EUA (NRC) e 

pela Association of American Feed Control Officials dos EUA 

(AAFCO).  

Com tantos nomes “chiques” assim, é de se supor que esses 

orgãos já pesquisaram exaustivamente todas as necessidades 

nutricionais dos nossos gatos.  

Afinal de contas, as etiquetas em cada pote ou saco de ração, 

afirma que o produto é "completo e equilibrado" para a vida de 

um gato, e é “aprovado por especialistas.” 

Eu achava que isso era verdade! 

Mas, eu fiquei surpreso quando eu li os requisitos contidos no livro 

de nutrientes da NRC dos EUA. 

Se você ainda não viu por si mesmo, eu vou compartilhar um 

pouco do que ele contém.  
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Dentro desse livro regulamentador, você encontra os resultados 

das experiências e as recomendações de nutrientes que os 

fabricantes de alimentos para gatos devem incluir em suas 

fórmulas.  

Eles também têm uma seção sobre os ingredientes sugeridos.  

Ok, então isso não parece ser muito ruim, certo? Errado.  

Na verdade, eu encontrei um monte de coisa errada. 

Primeiro que já no prefácio, eles explicam que eles não têm 

muitas informações sobre os nutrientes necessários para um 

gato (e olhando através do livro, dá para perceber que é 

verdade!). 

Ao longo do livro, eles recomendam quantidades mínimas de 

nutrientes (não ótimas) com base em estimativas realizadas 

através de experiementos feitos com outras espécies!  

Isso mesmo, ao longo do livro, muitas sugestões de alimentação 

para gatos são baseadas em estudos feitos com ratos, galinhas, 

cães e porcos.  

Porém, a própria NRC estabelece que as necessidades de um gato 

são únicas e são bastante diferentes dos outros animais de 

laboratório.  

Dá para entender!???  
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No livro regulamentador, os autores afirmam que: "Poucas 

exigências nutricionais para o gato são conhecidas.” 

Eles também reconhecem que alguns de seus valores nutricionais 

declarados, provavelmente não são requisitos mínimos e que as 

estimativas de energia são baseadas na vida de gatos que vivem 

em gaiolas, e devem ser interpretados com cuidado.  

Devemos notar também que muitas destas experiências com 

nutrientes foram baseadas em dietas alimentares purificadas 

(comida de laboratório feita especificamente para incluir ou 

excluir nutrientes específicos).  

Na seção sobre os minerais, eles admitem que os gatos 

definitivamente precisam de minerais, mas que eles não têm 

muitos dados sobre os requisitos qualitativos ou quantitativos.  

Basicamente, o mesmo é dito sobre as vitaminas: uma pesquisa 

muito limitada foi feita.  

Agora, deixa eu te dizer algo muito importante:  

Eu realmente aprecio, o fato de que eles admitem que não 

"sabem de tudo" sobre as exigências nutricionais do gato.  

O livro regulamentador, não está tentando me enganar; ele afirma 

repetidamente o quão pouco os especialistas realmente sabem.  

Mas - e é um grande "mas" - eu não aprecio a prática 

extremamente enganosa que as empresas de alimentação para 
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gatos fazem, afirmando que o seu produto é "completo e 

equilibrado" para a vida do meu gato, com base em pesquisas  

realizadas.  

Esta afirmação simplesmente não é verdade! 

De acordo com os estudos e com a metodologia aplicada, não 

pode ser verdade.  

Veja: 

Além da informação nutricional estar incompleta, os alimentos 

para gatos não são testados ao longo de toda a vida de um gato.  

E eu quero mencionar outra coisa, que você pode não estar ciente, 

em relação à maioria dos estudos oficiais realizados para 

determinar as necessidades nutricionais do gato:  

A crueldade envolvida! 

 

Eu sei que não é um tema agradável, e eu não gosto de discutir o 

assunto.  

Mas, eu também sei que antes de eu começar a investigar os 

produtos para gatos, eu não sabia sobre a extensão desta prática, 

e talvez outras pessoas também não saibam. 

Eu não estou falando sobre testes em animais para produtos 

farmacêuticos, que é um tópico diferente, que justificaria um livro 

inteiro à parte. 
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Não! 

Eu estou falando da crueldade insana que os cientistas praticam, 

simplesmente para descobrir o que um nutriente ou a falta dele 

faz no organismo de um gatinho.  

 

A Kymythy R. Schultze, renomada nutricionista americana, fala 

em seu livro, sobre esses testes feitos em gatos: 

“ - Quando eu estava estudando nutrição animal na Universidade 

de Cornell, eu tinha que suportar referências contínuas desses 

estudos cruéis e até mesmo uma apresentação de slides que 

mostrava os resultados angustiantes. E eu não acho que estou 

sendo excessivamente sensível, especialmente em relação aos 

slides que mostravam como os gatos jovens foram terrivelmente 

deformados depois que a mãe foi intencionalmente privada de 

cálcio. O professor orgulhosamente exclamou que tinha 

descoberto que o cálcio era um nutriente necessário. Eu queria 

gritar "Bem, duh!" É claro que é um nutriente necessário! Um 

simples olhar para dieta natural de um gato ou, ouso propor, 

apenas utilizando o seu cérebro você descobriria isso.” 

 

Na televisão e na internet, vemos comerciais com gatinhos felizes 

se alimentando de rações que são devoradas imediatamente.  
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Muitas vezes, nós acreditamos que as empresas de rações, 

realmente se preocupam com os nossos gatos, assim como nós, 

mas: 

Não caia nessa, isso é marketing! 

 

Eu não vou falar para você os detalhes horripilantes dessa 

indústria gananciosa, porque se você é como eu, você vai ficar 

muito enojado(a) e com raiva.  

A parte que mais me perturba é o fato de que, para mim, os 

animais não devem ser torturados e mortos para se descobrir o 

que é bom para eles comerem.  

Nós certamente não faríamos este tipo de teste em nossos filhos 

humanos, para determinar a sua dose diária recomendada de 

nutrientes. 

Se eles  não devem ser feitos em humanos, também não devem 

ser feitos em nossos filhos felinos. 

TESTES EM PRODUTOS PET 

As empresas são obrigadas a realizar testes em rações e em outros 

produtos alimentícios para gatos, a fim de provar que os produtos 

são "completos e equilibrados", mas AAFCO (orgão americano 

que o Brasil segue cegamente) inventou uma maneira de 

contornar esse procedimento caro.  



 

SEU GATO ESTÁ MAIS SAUDÁVEL? 
Envie Seu Depoimento Para depoimentos@gatocentenario.com.br 

O método mais recente para um produto ser considerado 

"completo e equilibrado", sem qualquer forma de teste é a 

chamada "regra da família." 

Isso permite que uma empresa afirme que o seu produto é 

"similar" a um que foi testado previamente. 

Simples assim, esse novo produto que nunca foi testado é 

considerado “completo e equilibrado” por comparação com outro 

similar a ele. 

Mas, assim como você, eu não tenho nenhuma maneira de saber 

o quão semelhantes são esses dois produtos.  

 

“Mas a questão permanece: Será que esses experimentos 

conseguem provar que um produto vai apoiar uma ótima saúde 

durante toda a vida do meu gato?” 

 

Num teste de alimentação, um número mínimo de gatos são 

alimentados com um produto em uma quantidade mínima de 

tempo - pode ser de algumas semanas à alguns meses.  

Estes testes são muito pouco frequentes entre os fabricantes de 

rações, porque os felinos tendem ser mais sensíveis do que os 

outros animais. 

Nestes estudos, basta que a ração, por exemplo, sustente um 

número mínimo de gatos por um pequeno período de tempo, para 
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que ela seja considerada como "completa e equilibrada" para 

toda a vida do seu gato.  

Qualidade de vida e longevidade não fazem parte do teste. 

 

E veja:  

“Até mesmo uma experiência de nutrição feita durante um ano, 

não pode expor os desequilíbrios que levam mais tempo para 

afetar um gato.” 

 

Outra forma de um produto ganhar o certificado de "completo e 

equilibrado" é simplesmente por análise química.  

Infelizmente, isso não nos diz se um gato será capaz de digerir, 

utilizar, ou mesmo comer o produto.  

... 

Claro que nem todos os produtos alimentícios para gatos são 

feitos com exatamente os mesmos ingredientes... 

Mas na minha busca por informações, eu descobri que a maioria 

dos alimentos comerciais para gatos tinham ingredientes muito 

questionáveis.  

Geralmente, estes produtos contêm algum tipo de proteína 

animal.  

Essas proteínas, são partes de animais que não são utilizadas 

para consumo humano, seja porque são impopulares (as pessoas 
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não gostam) ou por serem consideradas impróprias para 

consumo humano. 

 

Um funcionário de um matadouro nos EUA disse à revista 

Prevention:  

"Certa vez, trabalhei em uma fábrica de frango em Maine. A nossa 

produção média diária era de 100.000 frangos. Diretamente na 

minha frente, sobre a esteira de frangos, ficavam os inspetores do 

do departamento de agricultura (USDA) e seus açougueiros.  

Os açougueros cortavam as peças danificadas e doentes das 

galinhas e colocava-as em latas de lixo, que eram esvaziadas 

periodicamente.  

Estas latas de lixo eram enviadas para uma fábrica de alimentos 

para pets (animais de estimação).” 

  

O que os americanos chamam de 4-D (partes mortas, moribundas, 

doentes ou deficientes de animais) está autorizado a ser usado em 

comidas para gatos tanto aqui no Brasil, como nos EUA. 

Estas partes podem incluir tumores cancerosos, intestinos, pus, 

cascos, bicos, marcas auriculares (os aparelhos de plástico que 

contém inseticidas e que são colocados nas orelhas das vacas), 

tecido fetal, resíduos de matadouros, e outras partes não 

consumidas pelos seres humanos.  
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O Pet Food Institute - uma associação comercial dos fabricantes 

de comidas pets– afirma que estes ingredientes citados 

constituem uma importante fonte de renda para os agricultores e 

processadores de carne.  

Eu posso até apoiar os agricultores, mas não à custa da saúde do 

meu gato!  

E saiba que os agricultores, não são os únicos a venderem resíduos 

para fabricantes de rações.  

 

O QUE UMA ALIMENTAÇÃO COM TAIS 

INGREDIENTES PODE FAZER COM O SEU GATO? 

A partir de sua experiência como veterinário e inspetor federal de 

carnes, o Dr. P. F. McGargle afirma que a chance de contrair 

câncer e outras doenças degenerativas aumenta, com  o consumo 

de tais resíduos.  

Ele, como inspetor federal, testemunhou a presença de carnes, 

destinadas à alimentação de animais domésticos, mofadas e 

cancerosas.  

Alguns dos restos continham níveis hormonais comparáveis 

àqueles de animais de laboratório com nível altíssimo de câncer. 

Os gatos são especialmente sensíveis a toda esta carga tóxica. 

Infelizmente, esses hormônios não são destruídos pelo calor e 
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nem pela alta pressão que a fabricação de rações e outros 

alimentos pets requerem. 

Você nunca se perguntou o que as indústrias fazem com toda a 

carne estragada, deficiente, cancerosa, etc?  

Ao invés de eles jogarem todos esses resíduos fora, eles vendem 

para outras empresas fabricantes de rações.  

Como não seria rentável parar o processo e remover os plásticos 

e isopores das carnes, estes são jogados na mistura de proteínas, 

juntamente com a carne estragada.  

Outra proteína indesejável que pode ser utilizada - e não há 

nenhuma lei contra isso - é a carne advinda de animais 

atropelados e mortos.  

Claro, eu estou certo de que todo fabricante de rações e de 

alimentos para pets negaria isso, mas há alguns dados  suspeitos.  

Num matadouto no Vale de Baltimore, EUA (referências no final 

deste guia) é relatado que eles levam em média quase uma 

tonelada de animais mortos ao local todo ano.  

Nem todo esse resíduo acaba em jantar para o seu gato, mas a 

empresa diz que vende cerca de 34% do seu material para as 

empresas de alimentação pet. 
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A FDA (Food and Drug Administration) conduziu um estudo para 

ver se encontrava qualquer pentobarbital, um medicamento para 

eutanásia comum, em alimentos para animais.  

Infelizmente, eles encontraram.  

Mesmo que os fabricantes afirmem não utilizar proteínas com 

estes "ingredientes" hoje em dia (devido à pressão da opinião 

pública), ainda não há nenhuma lei proibindo a utilização dos 

ingredientes citados.  

Outro ingrediente presente em produtos alimentícios para 

animais são os grãos.  

Eles criam textura e forma na ração; ajudam a manter o alimento 

prensado, em conjunto; e fornecem carboidratos e proteína 

vegetal. 

E é muito mais barato do que a carne!  

Mas existem algumas falhas com este ingrediente.  

Vejamos qualidade- ou a falta dela- em primeiro lugar: 

“Grande parte dos grãos que vão para essas rações, não passam 

de um monte de resíduos agrícolas e migalhas que são 

considerados "impróprios para consumo humano."  

Mais uma vez, advinha: 



 

SEU GATO ESTÁ MAIS SAUDÁVEL? 
Envie Seu Depoimento Para depoimentos@gatocentenario.com.br 

Em vez de jogar fora, a agroindústria vende esses grãos 

imprestáveis para as indústrias fabricantes de alimentos para pets 

(animais de estimação). 

Um dos maiores problemas com o grãos "não aptos para o 

consumo humano"  é que eles podem conter mofo, fungos e 

aflatoxinas.  

Esta última substância pode causar lesão hepática grave e até 

mesmo fatal.  

Infelizmente, a “American Association of Veterinary Laboratory 

Diagnosticians” relatou de forma irresponsável que : 

“Praticamente todos os alimentos comerciais para animais 

contêm uma aflatoxina viável". 

VIÁVEL?! 

E mais uma toxina diferente foi descoberta em alimentos 

comerciais para pets:  

A melamina, que é usada para fazer o plástico e os seus 

subprodutos.  

Relatórios afirmam que a melamina foi intencionalmente 

adicionada aos produtos pet para aumentar o nível de proteínas 

nos grãos.  
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A coisa mais irônica e ridícula sobre os grãos, presentes em 

rações e outros produtos para gatos, é o fato de que os gatos não 

têm absolutamente nenhuma exigência nutricional de grãos!  

Foi mencionado antes (e vale a pena repetir) que até mesmo o 

NRC afirma:  

"Embora os gatos não precisem de carboidratos,  as rações secas, 

geralmente, contêm 40 por cento ou mais deles. . .” 

Os gatos não estão equipados estruturalmente para utilizar uma 

dieta rica em carboidratos e isso pode levar à obesidade, 

diabetes, problemas urinários, e outros problemas de saúde 

graves. 

Comer grãos coloca uma enorme pressão sobre o corpo do felino, 

e as células câncerosas, gostam muito do açúcar que os grãos 

fornecem.  

 

E TÊM MAIS: 

Existe ainda, os "vendedores de gordura."  

Eu não sabia que esse ramo sequer existia, até que eu comecei a 

olhar atentamente para os ingredientes dos produtos alimentícios 

para gatos.  

Os vendedores de gordura recolhem os óleos e gorduras de várias 

fontes, misturam eles em grandes barris, e vendem para os 

fabricantes de alimentos para animais domésticos.  
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Essas gorduras sãos as consideradas impróprias para o consumo 

humano.  

Se você já notou um grande barril de gordura situado atrás de um 

restaurante fast-food, então você já viu uma fonte de gordura 

cancerosa que é permitida em alimentos para animais.  

 

Os fabricantes podem adicionar vários sabores (naturais ou 

artificiais) para a gordura, a fim de convencer o seu gato a comer. 

 

Acha que isso tudo é só nos EUA? Então, leia a notícia abaixo: 

CLIQUE AQUI PARA LER A NOTÍCIA 

Após ler a notícia, me responda: 

O que aconteceu com a carne estragada? 

... 

Cada fabricante de alimentos para animais domésticos considera 

a vida útil de seus produtos.  

Conservantes são adicionados para garantir que a ração do seu 

gato, por exemplo, seja transportada do fabricante, passando 

pelos distribuidores, indo para o armazenamento, transporte, 

colocado nas prateleiras das lojas e por fim na tigela do seu gato 

contendo palatabilidade suficiente para o seu gato para comer. 

  

http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2014/07/operacao-da-vigilancia-sanitaria-apreende-mais-de-sete-toneladas-de-carne-estragada-em-guacui-sul-do-es.html
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Conservantes podem ser adicionados pelo fornecedor, pelo 

fabricante, ou por ambos.  

Por exemplo, uma empresa de alimentos para animais domésticos 

pode comercializar os seus produtos, alegando que ela não 

adicionou preservativos artificiais. 

 

Mas, o que eles não falam é que a farinha de peixe que eles usam 

já é muito preservada com um produto químico artificial potente, 

que essa empresa compra antes de adicionar à ração.  

Uma tendência que você vê hoje em dia, são produtos que 

afirmam que eles só contém conservantes "naturais" tais como as 

vitaminas C ou E ou várias ervas. 

 

Enquanto isso pareça ser melhor, lembre-se que a empresa não 

tem que revelar quais conservantes já foram utilizados pelos seus 

fornecedores.  

Enquanto os conservantes naturais soam como uma boa idéia, 

fique sabendo que eles se dissipam rapidamente e deixam o 

alimento comercial com uma vida útil muito mais curta. 

Vamos dar uma olhada em alguns dos conservantes mais 

utilizados em alimentos para animais, para o seu gatinho,  no 

próximo capítulo.  

--Referências bibliográficas no final deste guia-- 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

1- Os resíduos que saem das fábricas de produtos alimentícios 

para humanos são reaproveitados na fabricação de alimemntos 

para o seu gato. 

Isso pode (e vai) causar diversas doenças no seu felino! 

2 – Em questão de leis regulamentadoras para fabricação de ração 

e outros alimentos pets, o Brasil segue cegamente alguns orgão 

americanos como a NRC e a AAFCO. 

Os próprios orgão regulamentadores não sabem muito sobre 

quais nutrientes o seu gato precisa. 

3 – As estimativas de nutrientes necessários para uma boa saúde 

do seu gato, ou são baseadas em experiências feitas com outros 

animais (porcos, galinhas, ratos, cachorros) ou são baseadas em 

experiências feitas com gatos presos em gaolas. 

Ou seja, nada se sabe sobre as verdadeiras quantidades de 

nutrientes que o seu gato precisa. 

4- Quando você ver, num saco de ração, a expressão “completo e 

equilibrado”, saiba que é uma GRANDE MENTIRA pois, nem os 

orgãos regulamentadores americanos, sabem das verdadeiras 

necessidades nutricionais do seu gato. 

5- A ração que você dá ao seu gato, pode nem ter sido testada. 
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6- A proteína animal, contida na ração, pode conter: 

- Tumores cancerosos, intestinos, pus, cascos, bicos, marcas 

auriculares, tecido fetal, resíduos de matadouros e outras partes 

animais não consumidas por seres humanos. 

7- Gatos e cachorros atropelados e eutanasiados (mortos por 

eutanásia), também podem ser colocados nas rações e não há 

nenhuma lei que proíba isso. 

8 – Os grãos contidos nas rações (cerca de 40%) fazem mal para o 

seu gato, que por sinal, não tem qualquer necessidade deles. 

9 – A ração também pode conter gorduras cancerosas de fast-

foods. 

10 – E até uma toxina para fazer plástico pode estar incluída na 

comida diária do seu gatinho. 

Creio eu, que não é essa alimentação que você quer dar ao seu 

amado gatinho  
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CONSERVANTES ARTIFICIAIS 

“Gatos não são interesseiros, são interessantíssimos. ” 

- Amara Antara 

Vamos nos aprofundar um pouco mais em alguns dos 

conservantes mais populares que são usados em produtos 

alimentares para pets (cães, gatos, etc).  

Muitos destes preservativos são altamente desaprovados para 

consumo humano, mas, como sempre (o descaso), para consumo 

animal não tem problema, né!?  

Há tantos estudos que comprovam a toxicidade de conservantes 

artificiais, que eu fico impressionado quando eu leio os rótulos 

dos alimentos para gatos. 

Claro, nem todos os conservantes que eu listarei aqui estão 

presentes em todos os sacos de rações, mas muitos deles são 

utilizados ou pelo fabricante ou pelo fornecedor de alimentos pet.  

Aqui estão apenas alguns exemplos do que você pode encontrar 

num rótulo de um alimento processado para gatos: 

- Aromas e corantes artificiais. corantes artificiais são adicionados 

as rações, por exemplo, para que ela seja mais agradável aos olhos 

humanos.  

http://pensador.uol.com.br/autor/amara_antara/
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Eles não oferecem nenhum benefício aos nossos gatos, aliás, é o 

contrário: Os corantes artificiais causam vários problemas de 

saúde no seu gato. 

Por exemplo, o corante vermelho 40 é usado em alimentos, 

medicamentos e cosméticos; ele é associado ao câncer em 

animais de laboratório.  

O Amarelo 5 está ligado a ataques de asma e urticária em 

crianças.  

O Azul 1 é proibido na Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Suécia, 

Áustria e Noruega.  

O Amarelo 6 está relacionado ao aumento de tumores, alergias, 

e hiperatividade.  

Os corantes e aromas artificiais têm sido associados ao 

nervosismo, a ansiedade, a agressividade, a alergias, e aos 

problemas de comportamento. 

Um único aroma artificial pode, na verdade, ser uma combinação 

de centenas de produtos químicos e muitos são derivados do 

petróleo.  

Estes ingredientes têm se mostrado danosos às enzimas 

hepáticas, ao ARN, e a tiróide.  

Alguns aromas artificiais contêm salicilatos (relacionados à 

aspirina), que pode ser fatal para os gatos.  
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- O ácido benzóico e compostos relacionados. Estes são utilizados 

como conservantes alimentares e agentes antifúngicos. O 

problema é que eles não são bem metabolizados por gatos. 

É importante notar que o álcool benzílico (composto relacionado 

ao ácido benzóico) pode causar intoxicação em gatos que 

receberam fluídos com este conservante.  

O benzoato de sódio é um conservante popular, mesmo em 

alguns alimentos "de saúde", mas pode ser tóxico para os gatos.  

- BHA e BHT. Estes conservantes são utilizados em alimentos, 

embalagens, cosméticos, borrachas e em produtos petrolíferos.  

Estudos descobriram que eles induzem quebras de cadeia dupla 

de DNA, mutações e aberrações cromossómicas.  

Eles aumentam o risco de tumores e causaram câncer de 

estômago em animais de laboratório.  

Quando aquecido até a decomposição, eles emitem gases 

perigosos e corrosivos.  

Eles também são proibidos em alguns países europeus.  

Estranhamente, nos Estados Unidos, os estados individuais estão 

autorizados a escolher se quer classificá-los como agentes 

cancerígenos (que causam câncer) ou não.  
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- Ácido cítrico. Este não parece tão ruim, não é? Pode ser usado 

em alimentos para dar sabor, para aumentar a acidez, como 

agente de endurecimento, e como um conservante.  

Ele pode ser derivado de citrinos, mas a maior parte do ácido 

cítrico utilizado nos alimentos pets é obtido a partir do milho 

fermentado (milho com açúcar).  

E isso é um GRANDE PROBLEMA porque, a proteína de milho 

quando é hidrolisada, produz o ácido glutâmico livre (também 

conhecido como MSG). 

O ácido cítrico pode também interagir com outras proteínas, 

produzindo ainda mais MSG.  

O MSG é um conservante muito problemático associado a muitos 

problemas de saúde, e vamos investigá-lo ainda mais no próximo 

tópico. 

Mesmo que o ácido cítrico não venha do milho, os citrinos não 

são recomendados para os gatos, pois podem causar um enorme 

desconforto gastrointestinal.  

- Etoxiquina. Este conservante foi originalmente desenvolvido 

como um estabilizador de borracha.  

É, também, proibido em muitos países.  

Mas é amplamente utilizado, em grandes quantidades, em 

alimentos para pets, embora os estudos em animais têm ligado 
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este conservante à esterilidade; à prole deformada; à um 

aumento da catarata; e à lesões no fígado, rim e bexiga.  

Ele é tão preocupante que em 1997, o Centro do FDA para a 

Medicina Veterinária (EUA) pediu para que os fabricantes de 

alimentos para animais domésticos voluntariamente reduzissem 

o nível que estava (e ainda está) sendo usado em grandes 

quantidades. 

Note que as empresas não são obrigadas, por lei, a reduzir a 

etoxiquina.  

E ela nunca foi testado em gatos!  

- MSG (glutamato monossódico). O MSG é frequentemente 

utilizado como um realçador do sabor. É um químico que 

prejudica as células do cérebro.  

E também tem sido associado a danos nos olhos, fadiga, 

desorientação, obesidade e alergias.  

Você até pode pensar que é fácil descobrir e evitar o MSG, apenas 

lendo os rótulos das rações e outras comidas comerciais para 

gatos, mas infelizmente não é tão simples assim.  

No Brasil e nos Estados Unidos, não é necessário listar um 

ingrediente no rótulo quando ele é parte de um outro ingrediente.  

Ao ler os rótulos, saiba que as substâncias a seguir, geralmente, 

contêm este conservante (MSG): 
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Glutamato monossódico, glutamato monopotássico, ácido 

glutâmico, gelatina hidrolisada, proteína vegetal hidrolisada, 

proteína vegetal autolisada, proteína vegetal, caseinato de 

sódio, caseinato de cálcio, proteína texturizada, extrato de 

levedura, alimentos ou nutrientes de levedura e levedura 

autolisada. 

As substâncias a seguir, muitas vezes, também contêm MSG: 

Malte de cevada, extrato de malte ou aromatizante, 

maltodextrina, caramelo, proteína de soja concentrada, caldo de 

carne, trigo, arroz, proteínas de aveia, soro de leite ou whey 

protein isolado ou concentrado, sabores e aromatizantes, 

sabores de carne natural, molho de soja ou extrato de proteína 

de soja, amido de milho, proteína fortificada, alimentos com 

amidos de milho, arroz modificado, arroz ou xarope de arroz, 

gordura de manteiga lipolisada, xarope de milho, ácido cítrico a 

partir do milho, leite em pó, leite fortificado, urucum, especiarias 

ultra-pasteurizadas, nutrientes de levedura e muito mais. 

- Gaiato de propilo e propilenoglicol. 

Este é usado para preservar as gorduras e óleos; Também é 

encontrado em cosméticos, produtos de cabelo, adesivos e 

lubrificantes.  

Ele aparece frequentemente em conjunto com BHA e BHT.  
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Alguns estudos sugerem que ele pode contribuir para o câncer.  

E, também pode causar problemas no fígado, rim, estômago e 

dermatite de contato, em alguns indivíduos.  

O efeito deste conservante em gatos, à longo prazo, nunca foi 

estudado.  

No entanto, foi observado um aumento na incidência de corpos 

de Heinz em gatos (profundos grânulos roxos em glóbulos 

vermelhos devido aos danos nas moléculas de hemoglobina) que 

comem comidas contendo propilenoglicol.  

Saiba que os corpos de Heinz causam anemia hemolítica no seu 

felino. 

Nitrito e Nitrato de sódio. Estes são usados principalmente para 

preservar carnes e seus subprodutos, ajudando-os a manter a sua 

cor (que eu aposto que os meus gatos não se preocupam).  

Durante a digestão, estes produtos químicos formam 

nitrosaminas carcinogênicas, que têm sido associadas ao  

aumento do câncer de estômago, cérebro, nariz e garganta.  

Eles também estão associados com o aumento da leucemia, 

diabetes, infecções respiratórias, dores abdominais e fraqueza 

muscular. 
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Em 1956, foi provado que eles causam tumores hepáticos em 

animais de laboratório; e eles são proibidos em muitos países 

europeus.  

Além de tudo isso, eles também podem contaminar a água.  

E estão associados a "síndrome do bebê azul”. 

Os Nitratos de sódio e de potássio também são utilizados como 

fumigantes para matar ratos de esgoto. 

 - Só mais um pouco... Ufa, você já descobriu  vários conservantes 

populares.  

De acordo com várias fontes, incluindo o Instituto de Proteção dos 

Animais, há outros aditivos que podem ser utilizados em 

alimentos para animais, estes incluem:  

Agentes anti-aglomerantes, agentes anti-gelificação, agentes 

antimicrobianos, agentes de cura, agentes secantes, 

emulsionantes, intensificadores de sabor, agentes de moagem, 

humectantes, agentes de fermentação, lubrificantes , 

palatantes, agentes de granulação, aglutinantes, derivados de 

petróleo, agentes de controle do pH, temperos, adoçantes, 

estabilizadores, texturizantes, agentes espessantes e muito, 

muito mais... 
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A seguir, vamos examinar o rótulo de uma ração popular.  

E mesmo que os ingredientes contidos na ração pareçam ser 

mostrados para que todos possam ver, agora você sabe que pode 

haver outras substâncias presentes nas rações, tais como 

conservantes e aditivos, que são ocultados de nós. 

--Referências bibliográficas no final deste guia-- 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

1 – Há tantos adititivos e conservantes, artificiais e naturais, na 

ração do seu gato que, pensar que eles não vão fazer mal ao seu 

gatinho é pura inocência. 

Até derivados de petróleo e aditivos que são utilizados como 

fumigantes para matar ratos contém nos alimentos processados 

para gatos. 

Pena que os gatos não podem falar, porque reclamação sobre a 

comida não iria faltar, de jeito nenhum  
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RAIO X RAÇÃO: 

ANALISANDO OS “PREMIUNS” 

“Eu poderia viver sem muitas coisas neste mundo. Mas, não poderia viver 
sem a delicadeza e sutileza dos gatos. ” 

- Amara Antara  

Vamos dar uma olhada nos ingredientes contidos em uma 

famosa ração comercial para gatos.  

Eu examinei o rótulo de uma das marcas líderes que é bastante 

cara e é indicada por vários veterinários.  

Eles afirmam categoricamente que a ração deles é “recomendada 

pelos veterinários” e por isso ela parece ser muito boa para o meu 

gato .  

Claro que eu poderia facilmente ter avaliado uma outra marca 

mais barata, porém eu acredito que as rações mais baratas 

contém ingredientes de qualidade mais inferior ainda, afinal de 

onde sairia o lucro!??... 

Na embalagem da ração escolhida, está escrito que ela é para 

gatos adultos, e no rótulo o fabricante afirma que a ração contém 

antioxidantes.  

Com certeza essa ração parece ser boa! 

Os ingredientes estão listados em ordem decrescente de peso.  

http://pensador.uol.com.br/autor/amara_antara/
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Vamos analisar um a um os ingredientes contidos nessa ração, que 

se diz “completa e equilibrada”: 

 - Farinha de vísceras (subprodutos) de frango. Na verdade, nós 

não começamos com o pé direito aqui.  

Eu prefiriria muito mais uma proteína animal inteira para ser o 

primeiro ingrediente, e não um subproduto (restos).  

Mas, carnes inteiras são mais caras para os fabricantes e eles 

preferem usar carnes de menor qualidade, os subprodutos.  

Os subprodutos são as sobras das indústrias de comidas humanas, 

são as partes que nós, humanos, não comemos ou as condenadas 

como impróprias para o nosso consumo. 

Os subprodutos de frango podem incluir pés, ovos não 

desenvolvidos, pescoços, órgãos e talvez algumas penas.  

Agora veja bem, subprodutos nem sempre são ruins, mas o 

problema é que nós não temos nenhuma maneira de saber a 

qualidade dessa carne ou do que contém nela.  

Esses subprodutos poderiam muito bem ser de animais 4-D 

(partes mortas, moribundas, doentes ou deficientes de animais).  

Se no rótulo  estivesse escrito "carne", pelo menos saberíamos 

que seria uma carne rica em proteína animal. 
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Mas, um subproduto tem uma qualidade duvidosa e nós não 

temos nenhuma prova do que realmente contém neste 

ingrediente. 

Subprodutos não são necessariamente ruins para gatos, que 

comem naturalmente muitas partes das presas. 

Mas, como o subproduto é um dos primeiros ingredientes listados 

no rótulo, em vez de ser uma carne inteira, não é garantido que o 

nosso gato esteja rcebendo uma proteína de boa qualidade.  

A palavra farinha significa que o subproduto foi triturado ou 

pulverizado. 

Na verdade, o fato mais perturbador sobre este ingrediente é que 

ele é a única fonte de proteína animal neste produto.  

E uma abundância de proteína animal de alta qualidade é uma das 

necessidades alimentares mais importantes para gatos. 

Você até pode supor que quando uma ração tem um preço alto, 

é de marca premium e ainda é indicada por veterinários, ela 

contenha uma proteína de melhor qualidade. 

Mas a lição deste tópico é: Não caia nessa! 

- Milho (e seus derivados). Uau, milhos são grãos.  

E é irônico que ao longo da história nós valorizamos muito os gatos 

pois, eles protegiam os celeiros (cheios de grãos) contra  os ratos.  
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Foi um bom sistema, porque: 

Os felinos não comem grãos! 

O milho não é bem digerido pelos nossos gatos, que são 

carnívoros e podem ser muito alérgicos a este grão.  

“Não há absolutamente nenhuma necessidade nutricional para 

este ingrediente. “ 

A presença do milho na ração, ajuda a aumentar o nível de 

proteína total do produto, mas é uma proteína vegetal, que não 

é bem tolerada ou utilizada pelos felinos. 

O milho não é uma fonte adequada de nutrientes e pode causar 

vários problemas ao sistema digestivo do gato.  

Os felinos não estão equipados com as enzimas e com os outros 

fatores necessários para processar adequadamente o milho e os 

seus derivados. 

Outra preocupação importante é o fato de a maioria do milho ser 

geneticamente modificada.  

Hoje em dia, mensalmente, saem pesquisas afirmando o quão 

perigoso este tipo de milho pode ser para os animais (inclusive, 

para os nossos gatos) e para o meio ambiente.  

Como se isso não fosse suficiente, o milho é uma das principais 

fontes da perigosa aflatoxina – toxina mortal para pets.  
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- Quirera de Arroz. Mais grãos!  

Este é basicamente o resíduo da indústria do arroz. 

Estes restos de grãos, também podem conter lúpulos gastos. 

A ASPCA (EUA) considera o lúpulo venenoso para gatos; a ingestão 

pode levar a um aumento no ritmo cardíaco, febre, e a convulsões, 

e em quantidades suficientemente grandes, até mesmo a morte.  

- Gordura animal [frango, suíno, etc] (preservada com BHA, 

galato de propilo e ácido cítrico).  

A gordura animal é um termo muito genérico e pode indicar má 

qualidade.  

Esta é uma gordura processada em um alto calor durante a 

fabricação da ração. 

Seria mais correto chamar este ingrediente de restos de gordura 

animal estragada.  

O cheiro desagradável que muitos alimentos para gatos e 

cachorros tem é, em parte, devido às gorduras estragadas.  

Para piorar a situação, conservantes artificiais são adicionados e 

podem prejudicar nossos gatos. (Consulte o Capítulo anterior para 

obter mais informações sobre os conservantes.) 

 - Glúten de milho. Mais milho !  



86 
 

Quando você somar todos os grãos neste produto, você vai 

perceber que eles superam a proteína animal.  

Esta ração está começando a se parecer mais com ração para 

galinha do que com comida para gato!  

O glúten de milho é o resíduo seco do milho, que sobra após a 

remoção do amido e do gérmen (aqui, a palavra gérmen refere-se 

à parte mais nutritiva da planta, não a uma bactéria, vírus, ou 

similares).  

O Glúten de milho é um subproduto feito a partir da fabricação 

de amido de milho ou xarope de milho ou por tratamento 

enzimático do endosperma (a última palavra não é exatamente o 

que você pensa que é  - é um alimento para a planta crescer). 

Ele ajuda a aumentar a proteína contida em rações, embora não 

haja nenhuma garantia de que os nossos gatos carnívoros possam 

utilizar esta forma de proteína vegetal.  

E mais uma vez, é importante considerar que a maior parte do 

milho é geneticamente modificada e pode conter aflatoxinas.  

Estas toxinas extremamente perigosas são produzidas a partir do 

mofo e dos fungos; 

Sua ingestão está associada a danos no fígado, deficiência 

imunológica, aumento da suscetibilidade à infecções, e outros 

problemas de saúde graves.  
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O alto calor do processamento ou o congelamento de alimentos 

não mata as aflatoxinas;  

Vários relatórios americanos (referências no final deste guia) 

confirmam que  o farelo de glúten de milho, contaminado com 

aflatoxinas, já matou vários gatos americanos. 

- Taurina. Adicionar taurina é a grande moda do momento em 

alimentos comerciais para gatos.  

Há não muito tempo atrás, descobriu-se que uma deficiência 

desse nutriente, causa doenças cardíacas fatais e cegueira em 

gatos.  

Estas coisas terríveis aconteceram com muitos gatos que comiam 

rações "completas e equilibradas". 

Isso pode ter ocorrido porque, tem muito pouca proteína animal 

nas rações e uma quantidade assustadoramente grande de grãos 

(que é um ingrediente mais barato do que a carne). 

Além disso: 

“A taurina é danificada pelo calor utilizado na fabricação de 

alimentos processados para gatos. “ 

Assim, após as pessoas terem muita despesa com veterinários 

(que sempre recomendaram rações “completas e equilibradas” – 

que por sinal não continham taurina ) e após o sofrimento de 
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muitos gatos, a indústria pet começou a adicionar a taurina em 

alimentos para gatos. 

Isso é muito legal da parte deles, mas quais outros nutrientes 

essenciais ainda estão faltando nesses produtos?  

Amanhã eles podem descobrir um outro ingrediente necessário, 

mas eu sinceramente espero que os nossos gatos não tenham que 

pagar o preço – de novo!  

BHA e BHT. Você já sabe dos estragos, que esses conservantes 

perigosos causam no seu gato. 

O BHA já foi listado como sendo usado para preservar a gordura 

animal, e eles adicionam ainda mais deste químico indesejável na 

ração do seu felino. (Consulte o Capítulo anterior para obter mais 

informações.)  

- Minerais (cloreto de potássio, sulfato de cálcio, sais, sulfato 

ferroso, óxido de zinco, sulfato de cobre, óxido de manganês, 

iodato de cálcio, selenito de sódio, entre outros).  

É Interessante notar, que no rótulo da ração analisada, vem 

escrito Premix mineral (conjunto de minerais), mas não lista quais 

minerais contém. 

Vou analisar alguns dos minerais mais utilizados em rações para 

gatos: 

O primeiro mineral listado é o cloreto de potássio.  
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O potássio é, certamente, um mineral importante, mas é 

interessante notar que ele nunca é encontrado isolado em 

alimentos naturais, apenas em alimentos processados comerciais 

e em forma de suplementos;  

Na natureza, ele é encontrado junto com outros nutrientes.  

Estudos em gatos, têm mostrado que o nível de potássio 

necessário para o organismo felino depende muito da qualidade 

e da quantidade da proteína que está sendo consumida. 

Por exemplo, quanto mais proteína de soja numa dieta, mais 

deste mineral é necessário.  

Em seres humanos, não é recomendado cunsumir este mineral 

durante a gravidez, pois pode prejudicar o feto. 

Além disso, foi constatado que o cloreto de potássio não deve ser 

utilizado por indivíduos com doença renal, problemas de 

estômago ou diarréia; e não deve ser tomado junto com certos 

medicamentos.  

Ele também pode provocar reações alérgicas! 

O cloreto de potássio possui uma ampla gama de aplicações.  

Além de ser uma fonte de potássio em alimentos processados, é 

um aditivo alimentar para a estabilização e espessamento.  
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Também é usado para derreter o gelo, nas estradas dos EUA e 

Europa, e como fertilizante. 

A Universidade de Stanford recomenda a eutanásia de gatos de 

laboratório, com uma overdose de cloreto de potássio. 

O mineral é parte do coquetel letal de injeção dada aos 

condenados à morte, pois causa um rápido aumento na 

frequência cardíaca.  

Em doses adequadas, o cloreto de potássio pode ser muito bom 

(ele é vendido nas lojas como um suplemento), mas a quantidade 

utilizada em rações pode variar grandemente. 

E não tem como sabermos o quanto de cloreto de potássio há em 

cada pacote de ração.  

Mesmo assim, a forma encontrada em alimentos é a melhor.  

O iodato de cálcio fornece iodo; e ele também é usado em loções, 

pomadas e desodorantes.  

O sal, outro mineral listado, não é necessariamente uma coisa 

ruim, e uma vez que o rótulo não cite o tipo de sal exato, eu vou 

presumir que seja o sal de cozinha (cloreto de sódio). 

Ele contribui para a hipertensão, para a insuficiência renal e para 

as doenças do coração, e induz sede em gatos. 
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Já o sulfato ferroso é uma forma inorgânica de ferro que destrói 

a vitamina E... 

- Vitaminas (cloreto de colina, vitamina A, suplemento de 

vitamina D3, vitamina E, ácido ascórbico (uma fonte de vitamina 

C), niacina, tiamina, pantotenato de cálcio, riboflavina, 

cloridrato de piridoxina, ácido fólico, biotina, suplemento de 

vitamina B12, entre outras).  

No rótulo da ração analisada, assim como vem escrito premix 

mineral, também vem escrito premix vitamínico, ou seja, não 

informa quais vitaminas a ração contém. 

O problema com a não listagem das vitaminas é que se você tem 

um gato com uma alergia ao fermento, com certeza você gostaria 

de saber se as vitaminas do complexo B, por exemplo, são 

derivadas de levedura. 

Só podemos supor que há, nesta ração, um emaranhado de 

vitaminas sintéticas. 

E Estudos têm demonstrado que a forma sintética de vitaminas é 

muito menos eficaz que a forma natural e é potencialmente 

prejudicial ao organismo. 
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OPNIÃO SINCERA DO AUTOR 

Há muitos outros ingredientes nas rações premiuns, que eu não 

vou analisar aqui, porque se não, passaríamos horas analisando 

um a um. 

O que eu espero que tenha ficado claro é que as rações e outros 

alimentos comerciais para gatos podem fazer com que o seu gato 

fique doente e até mesmo venha a falecer por causa dessas 

PORCARIAS que são colocadas nas rações e demais alimentos 

processados. 

Eu analisei aquela que é considerada uma das  melhores rações 

para gatos. 

Agora, o que será que contém nas rações consideradas medianas 

ou ruins?? 

NEM QUEIRA SABER  

E fique atento(a) pois, os fabricantes costumam mudar o nome 

dos ingredientes ou ocultá-los do consumidor. 

“Pessoalmente, eu não me sentiria confortável alimentando meu 

gato com a ração “premium” aqui analisada e nem com qualquer 

outro alimento processado para gatos.” 
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E lembre-se, a ração que eu analisei é vendida em clínicas 

veterinárias, é mais cara do que muitas outras rações, e é 

considerada uma marca "premium".  

 

Após uma análise profunda, eu descobri que essa ração contém 

ingredientes de baixa qualidade e muitas substâncias não são 

adequadas para a espécie felina.  

 

Há muito mais nutrientes nos alimentos reais, naturais e frescos. 

 

Meu gato (e o seu também), pode não ser capaz de satisfazer 

plenamente as suas necessidades nutricionais comendo esta 

ração. 
 

E se isso acontecer, o corpo do meu gato pode não ser forte o 

suficiente para manter uma saúde ótima.  

... 

No próximo capítulo, vamos rever o que o calor utilizado na 

fabricação de rações, e de outros alimentos processados, faz com 

a comida e com a saúde do seu gatinho  

 

--Referências bibliográficas no final deste guia-- 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

1 – Você viu que na ração analisada, que é considerada uma das 

melhores para gatos (premium), contém: 

- Subprodutos de carne / frango (ou seja, restos de carne...); 

- Milho (seu gato não precisa de grãos e eles até fazem mal para 

os felinos); 

- Quirera de arroz (mais grãos ); 

- Restos de gordura animal estragada (sem comentários...); 

- Glutém de milho (grãos de novo ) 

- Taurina (muito inferior a taurina natural, contida nas carnes); 

- BHA e BHT (venenos conservantes); 

- Premix Mineral e vitamínico (Deve ser uma pegadinha, para nós 

advinharmos quais vitaminas e minerais a ração contém ) 

- E muitos outros INGREDIENTES DE MÁ QUALIDADE que fazem 

mal aos nosssos gatinhos. 

Eu tenho certeza de que não é essa RAÇÃO DE GALINHA que você 

quer dar ao seu gato! 

Se o seu objetivo é fazer o seu felino ter uma saúde e qualidade 

de vida que vá garantir que ele tenha longevidade, então assuma 
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a responsabilidade pela alimentação dele e comece já a mudar o 

cardápio. 

Eu tenho certeza de que ele vai te agradecer, do jeito dele claro, a 

troca de alimentação. 

Você deve estar se perguntando: 

Mas, o que eu vou dar de comida para o meu gato? 

FIQUE TRANQUILO(A) , porque você vai aprender isso nos 

próximos capítulos... 
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COMIDA + CALOR: 

UMA COMBINAÇÃO DESASTROSA 

“Gatos amam mais as pessoas do que elas permitiriam. Mas, eles têm 
sabedoria suficiente para manter isso em segredo. ” 

- Mary Wilkins 

E se o fabricante tornasse a ração analisada no capítulo anterior 

melhor, eu daria ela para o meu gato? 

E se eu pudesse desenvolver a minha própria ração com 

ingredientes de alta qualidade, eu daria ela para o meu gato?  

A resposta é: Não!  

Eu não ficaria confortável dando essas comidas para o meu gato 

porque, estes tipos de produtos alimentícios processados são 

cozidos. 

Na verdade, eles estão sujeitos a temperaturas muito altas.  

Agora, vamos dar uma olhada no que o calor faz com a comida e 

como isso afeta a capacidade do alimento cozido de cumprir as 

necessidades nutricionais do nosso gato.  

- Proteína. Pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional do Câncer 

dos EUA, pela Universidade John Hopkins e pelo Hospital Queen 

http://pensador.uol.com.br/autor/mary_wilkins/
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Elizabeth , em Londres, e outras pesquisas - incluindo as realizadas 

por peritos no Japão e na Europa – mostram que: 

“Cozinhar a carne em uma alta temperatura, dá origem a 

compostos químicos que não estão presentes na carne crua.”  

Ao cozinhar a carne, automaticamente, são criados dezessete 

compostos químicos que desenvolvem as chamadas aminas 

heterocíclicas (AHC).  

Estas AHCs interferem com a estrutura genética do organismo e é 

comprovado que elas causam câncer em animais.  

Elas estão especificamente ligadas ao câncer de estômago, 

pâncreas, cólon, de coração e de mama.  

Outros estudos, mostram que o calor pode ter um efeito muito 

negativo sobre a qualidade da proteína e pode criar ligações 

cruzadas de aminoácidos não naturais.  

A reação de Maillard, foi nomeada após o cientista francês Louis-

Camille Maillard, descobrir que os açúcares e aminoácidos reagem 

juntos quando aquecidos e formam novas substâncias químicas.  

Estas novas substâncias estranhas criadas, não são encontradas 

na forma natural dos alimentos.  

Além de alterar os aminoácidos (construtores de proteínas), o 

calor destrói muitos destes.  
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Essa é uma razão pela qual a taurina é colocada, separadamente, 

em sacos e latas de rações para gatos. 

A proteína animal fornece taurina naturalmente, mas após o 

processamento térmico, este nutriente é diminuído, de modo que 

ele tem que ser adicionado novamente, individualmente, como 

um suplemento.  

Mas, o que acontece com os outros aminoácidos essenciais que 

são destruídos pelo calor e não são adicionados individualmente 

nas latas e sacos de rações?  

O Conselho Nacional de Pesquisa dos EUA, afirma que há dez 

aminoácidos essenciais para gatos, e se algum deles não 

estiverem presentes, o gato vai sofrer. 

Eles também afirmam, que eles não sabem quais são as exigências 

mínimas de aminoácidos essenciais para gatos.  

Se você der ao seu gato uma proteína animal crua, você não 

precisa se preocupar se você está ou não fornecendo os 

aminoácidos essenciais para o seu gatinho. 

Isso porque, como os aminoácidos não foram destruídos pelo 

calor, então eles estão completos e naturais, prontamente 

disponíveis para o organismo do seu gato colocar em bom uso.  

- Gordura. Todos nós sabemos o que acontece com a gordura 

animal quando ela é aquecida:  
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Ela se transforma em uma gordura ruim.  

A gordura crua, tem muitas funções importantes para os gatos, 

mas quando é aquecida, ela faz mal ao corpo do felino.  

Quando aquecida, ela é incapaz de transportar as vitaminas 

lipossolúveis e não fornece a energia que um corpo felino precisa.  

A alta temperatura, transforma as gorduras essenciais em 

gorduras trans perigosíssimas.  

Muitos estudos têm sido feitos, provando a ligação entre a 

ingestão de gorduras trans e as doenças.  

Por exemplo, as gorduras trans interferem nos receptores de 

insulina e estão ligadas ao diabetes tipo 2, câncer, infertilidade, 

doença cardíaca, e muito mais.  

Você deve ter notado, que muitos alimentos processados, para 

humanos, agora declaram que estão livres de gorduras trans, 

devido aos muitos estudos que comprovam seus perigos. 

Você também deve saber, que as gorduras e óleos são facilmente 

danificados, não só pela ação do calor, mas também pela luz e 

pelo oxigênio. 

 - Minerais e vitaminas. O calor destrói e / ou altera quase todas 

as vitaminas e minerais. 
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É por essa razão, que você vê tantos deles adicionados 

individualmente em alimentos processados para  pets.  

Se eles ainda estivessem presentes no alimento, após o 

processamento em uma alta temperatura, o fabricante não teria 

necessidade de reintroduzí-los.  

Estes nutrientes, são melhor utilizados pelo organismo em suas 

formas naturais, dentro do alimento, e, infelizmente, muitos dos 

que são colocados em produtos pets são, na verdade, versões 

sintéticas isoladas.  

Outro problema é que, mesmo quando as vitaminas e os minerais 

são adicionados aos produtos pets, eles se deterioram muito 

rapidamente. 

Sendo assim, não tem como você saber se eles ainda estão 

“válidos” no momento de dar o alimento processado ao seu 

gatinho. 

 - Grãos. Embora eles não façam parte da dieta natural de um gato 

(que não deve ser alimentado com eles), vamos dar uma olhada 

no que o calor faz com o grão porque, como você já sabe, ele é 

uma parte muito grande na maioria dos produtos pets. 

Em 2002, pesquisadores da Suécia descobriram que o 

aquecimento de carboidradatos, produz uma substância química 

chamada acrilamida.  
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Desde então, estudos feitos nos EUA e outros países confirmaram 

essas conclusões.  

A Environmental Protection Agency (EUA) classifica a acrilamida 

como um provável cancerígeno. 

Estudos em animais, mostram que a acrilamida causa mutações 

genéticas, efeitos neurotóxicos e Câncer, especialmente de mama 

e de útero. 

Além disso, causa tumores nas glândulas supra-renais e no 

escroto.  

MAIS PROBLEMAS... 

O calor altera a estrutura molecular dos alimentos e, como notado 

acima, cria substâncias e interações desconhecidas.  

Ele também diminui o teor de água nos alimentos cozidos. 

A água, que é considerada importantíssima para saúde felina, é 

consumida, em sua maior parte, através do que o gato come.  

A especie felina, naturalmente, não bebe muita água, pois os 

felinos são projetados para consumir alimentos crus, com o teor 

de umidade intacto.  

O calor, também destrói todas as enzimas encontradas, 

naturalmente, em alimentos crus.  
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As enzimas alimentares, ajudam na digestão e utilização dos 

nutrientes.  

Sem elas, o corpo do gato tem que produzir mais enzimas a partir 

das suas próprias reservas.  

E isso pode colocar uma pressão adicional sobre o pâncreas e em 

outros órgãos.  

Comidas cruas - especialmente as proteínas e as gorduras - são 

mais facilmente digeridas e são cerca de 30% a 50% mais rápidas 

para passarem através do trato digestório, em comparação com 

os alimentos cozidos. 

Os alimentos sujeitos ao calor, também podem contribuir para a 

obesidade, devido ao fato de que o corpo não está recebendo 

todos os nutrientes de que necessita nas refeições. Com isso, o 

corpo tende a pedir mais alimentos ininterrupitamente para 

suprir tais necessidades. 

A proteína e a gordura cozida são mais difíceis de digerir do que 

as versões cruas, por isso, utiliza-se mais energia.  

E isso afeta a saúde e a longevidade felina.  

Além disso, quando a digestão é prejudicada, não se pode criar 

alguns dos nutrientes e bioquímicos que são formados 

naturalmente no corpo.  
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Por exemplo, a vitamina K e algumas das vitaminas do complexo 

B, são produzidas dentro de um sistema digestivo saudável.  

ESTUDOS SOBRE A COMIDA CRUA 

Em 1930, o Dr. Paul Kouchakoff do Instituto de Química Clínica da 

Suíça, estudou o efeito dos alimentos cozidos e crus sobre o 

sistema imunológico.  

Ele concluiu que, quando o alimento cozido é ingerido, o sangue 

reage imediatamente aumentando o número de glóbulos brancos 

na corrente sanguínea.  

Este fenômeno é chamado de "leucocitose digestiva".  

Normalmente, um aumento nos leucócitos (glóbulos brancos) 

acontece, como um mecanismo de defesa para o stress, infecção, 

trauma, toxinas, ou para algo nocivo.  

O Dr. Kouchakoff, descobriu que os alimentos crus não causam 

essa reação.  

Depois de muita pesquisa, ele concluiu que o alimento cru é visto 

pelo sistema imunológico como "amigável", e os alimentos 

cozidos são vistos como perigosos. 

A esta reação, que afeta negativamente todo o corpo, ele chamou 

de o efeito global da "leucocitose patológica."  

... 
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Há também o estudo realizado com 900 gatos pelo Dr. Pottenger, 

que mostra os efeitos terrivelmente negativos da comida cozida 

no organismo dos gatos. (confira a experiência completa no 

Capítulo I deste guia)  

Não surpreendentemente, muitas pessoas estão sofrendo, com os 

seus gatos, os mesmos efeitos nocivos da comida cozida (e 

processada), que o Dr. Pottenger alertou há décadas atrás. 

Essas pessoas, certamente, não pretendem ferir seus amigos 

felinos, só que as empresas de rações e de outros produtos 

processados (cozidos) são muito grandes, poderosas e 

convincentes ao comercializar seus produtos.  

Mas, lembre-se SEMPRE:  

VOCÊ É QUE É RESPONSÁVEL PELA SAÚDE DO SEU GATO, E NÃO 

AS INDÚSTRIAS DE RAÇÕES, VETERINÁRIOS, OU QUALQUER 

OUTRA PESSOA!  

--Referências bibliográficas no final deste guia-- 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

1 – Assim como você viu no primeiro capítulo deste guia, a comida 

cozida (e processada) tem efeitos desastrosos no organismo dos 

felinos. 

Várias pesquisas comprovam isso! 

E agora, você tem mais um motivo para odiar rações, afinal: 

ELAS SÃO PROCESSADAS EM ALTAS TEMPERATURAS INDÚSTRIAIS!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

O QUE SEU GATO DEVE COMER? 

“Quando o gato faz as pazes com o rato, quem sai perdendo é o dono do 
armazém. ” 

-provérbio libanês 

Depois de pesquisar muito, eu descobri que eu poderia fazer uma 

refeição muito mais nutritiva para os meus gatos em casa. Melhor 

do que essas porcarias de rações e enlatados para gatos. 
 

Fazer comida caseira para gatos não é uma nova "moda".  
 

Na verdade, a comida caseira para gatos tem sido feita por 

milhões de pessoas por milhares de anos- e até mesmo, muito 

antes dessas "rações comerciais” serem inventadas!  
 

Esses sacos e latas de rações, estão no “mercado” em um 

período muito curto de tempo. 
 

Por milhares de anos, antes dessas comidas processadas serem 

inventadas, os seres humanos conseguiram fornecer aos gatos 

refeições saudáveis muito bem. 
 

Não há nenhuma prova de que alimentar seus gatos com rações, 

seja melhor para eles do que uma refeição devidamente 

preparada de alimentos frescos, em espécies adequadas. 
 

E quem diz que os gatos estão vivendo mais hoje por causa desses 

produtos processados também, não tem nenhuma prova. 
 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/proverbio_libanes/
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“Eu lembro até que os gatos da minha avó viviam mais de 20 

anos, sem o “benefício” das rações processadas.” 

 

Quanto mais pessoas fizerem a transição para a alimentação 

natural dos seus gatos, mais nós veremos gatos vivendo vidas 

longas e saudáveis, do jeito que eles foram feitos para viver.  
 

E aqui mais uma boa notícia:  
 

Fazer uma refeição nutritiva para o seu gato é FÁCIL! 
 

Eu acho que é muito mais fácil do que preparar as refeições para 

você ou para sua família humana!  
 

Não deixe ninguém convencê-lo(a) de que você não é capaz de 

alimentar o seu gato com comida de verdade.  
 

Pessoalmente, eu acho um insulto alguém dizer que é muito difícil 

preparar comidas caseiras para os nossos felinos.  
 

Quando alguém diz isso, parece até que não somos inteligentes o 

suficiente para alimentar os nossos próprios gatos, e que por isso 

devemos comprar rações. 
 

Se, ao longo da história, os donos de gatos, fossem incapazes de 

fazer comida caseira felina, o gato "doméstico" teria, então, se 

tornado extinto há muitos anos, muito antes da chegada das 

rações! 

... 
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Agora, me responda: 
 

Você comeria ração?  
 

Você a consumiria, exclusivamente, dia após dia, por toda a sua 

vida?  
 

Você alimentaria seus filhos com ela, durante toda a vida deles?  
 

Lembre-se, nada mais poderia ser consumido, apenas a ração.  

 

Concerteza a sua resposta é: NÃO 
 

E por que você disse não? 
 

Aposto que foi por causa de vários fatores, não é mesmo? 
 

Talvez, um dos fatores, seja porque, ELA É UMA PORCARIA, CHEIA 

DE PORCARIAS – E agora você têm 100 páginas cheias de 

informações valiosas que provam isso.  
 

Então, agora que você sabe que as rações e outros produtos 

processados fazem mal ao seu gatinho, você tem duas escolhas a 

fazer: 

Escolha 1 – Continuar dando rações e outros produtos enlatados 

para o seu gato e esperar as consequências negativas que virão 

para vocês dois. 

Ou 

Escolha 2 – Mudar a alimentação dele para uma alimentação 

natural caseira e colher os benefícios que isso traz. 
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A ESCOLHA É SUA! 

No início, quando eu decidi que eu que iria fazer a comida  do meu 

gato, eu me apavorei um pouco.  
 

Porém, eu percebi que não havia qualquer razão para acreditar 

que um produto processado (rações e enlatados) pudesse ser 

mais nutritivo para o meu gato, do que uma comida caseira 

preparada por mim, com amor .  
 

Eu leio os rótulos e os ingredientes dessas latas e sacos de rações, 

e sinto que eu posso fazer melhor! 
 

Ao seguir a dieta natural dos gatos, eu consigo fazer refeições que 

fornecem os nutrientes de forma apropriada.  
 

Ao alimentar o meu gato com alimentos frescos, crus, eu não 

preciso tentar adivinhar quais nutrientes são destruídos ou 

alterados durante o calor e o processamento da comida... 
 

Quem tem que fazer isso são os fabricantes de rações!! 
 

E os ingredientes que eu uso na preparação da comida do meu 

gato não são "impróprios para consumo humano", ao contrário da 

maioria dos produtos alimentícios para animais domésticos. 
 

Uma coisa que me incomodou muito quando eu pensei em 

alimentar o meu gato foi: 
 

Como saber quais as "porcentagens" corretas dos ingredientes?  
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Sabe que - as etiquetas nos sacos e latas de rações mostram as 

porcentagens de proteína, gordura, e assim por diante.  
 

Mas, havia um problema: 

“Matemática nunca foi o meu ponto forte”  

Então, como eu iria descobrir a quantidade correta dos 

ingredientes?  
 

Graças as Deus, a lógica e o bom senso vieram a meu socorro, e 

eu encontrei a solução.  
 

Eu descobri que: 
 

Em termos percentuais, a maior parte da alimentação do meu 

felino tem que ser de músculos e orgãos e em seguida, ele tem 

que se alimentar de ossos, que também é muito importante.  
 

Naquela época, eu me lembrei que: 
 

Não è porque, as porcentagens estão listadas no rótulo da ração 

que significa que elas estão corretas para o meu gato.  
 

Afinal, a análise de proteínas na ração foi determinada por uma 

combinação de um pouco de proteína animal e uma grande 

quantidade de grãos.  
 

Muitas vezes, nós pensamos que a proteína se resume a apenas 

carne. 
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Supomos até que um rótulo de ração que afirma conter 40% de 

proteína, contém apenas proteína animal. 
 

Mas, como vimos no Raio X de um rótulo de ração, a proteína 

contida na ração ( e outros produtos pets) pode incluir um monte 

de proteínas não-animais, incompletas, e totalmente inadequadas 

para a espécie felina (proteína vegetal). 
 

Além disso, me pareceu muito estranho ter que ficar medindo as 

porcentagens de nutrientes que o meu gato precisa, afinal a gente 

não faz isso com a nossa alimentação. 
 

No almoço, por exemplo, você não pensa: 
 

“Bom eu tenho que adicionar 30% de proteína animal, mais 37,5% 

de carboidratos e mais 32,5% de gorduras!” 
 

É claro que, nós devemos ter uma ideia dos alimentos corretos e 

as proporções gerais que temos que fornecer aos nossos 

gatinhos, e eu vou compartilhar isso com você daqui a pouco! 
  

Mas, alimentar seu felino de acordo com porcentagens super 

estritas não é uma regra. 
 

Eu tenho certeza que quando um gato pega um rato, ele não se 

pergunta se o rato tem a "porcentagem" correta de cada 

ingrediente antes de devorá-lo.  
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A melhor maneira de obter a "porcentagem" correta  de 

nutrientes é mantendo as necessidades dietéticas naturais do 

gato em mente.  
 

“É mais fácil alimentar seu bichano, se você esquecer os números e 

pensar nos ingredientes e nas proporções adequadas que ele 

comeria naturalmente na natureza (use o bom senso e a lógica ).”  

 

Visite uma loja de animais que tenha ratos, coelhos, aves e peixes.  

 

Dê uma boa olhada nesses animais porque, eles têm os 

ingredientes e as proporções corretas que o seu gato precisa. 
 

Vamos manter esses animais em mente, enquanto preparamos 

refeições equilibradas, nutritivas e fáceis de fazer.  
 

ALIMENTAÇÃO D.A.N.P. 

A melhor alimentação para o seu gato, é o que eu chamo de: 

ALIMENTAÇÃO D.A.N.P. 

Deliciosa  

Adaptada Ao Seu Bol$o 

Nutritiva 

Prática (com ingredientes fáceis de encontrar e de preparação 

rápida).  
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Essa alimentação é uma dieta crua, que utiliza alimentos que 

fornecem aos felinos os nutrientes que eles precisam para serem 

saudáveis e felizes. 

Vamos preparar o terreno neste capítulo, e em seguida, você pode 

dar uma olhada no Bônus: 

[GUIA DE] RECEITAS PRÁTICAS, RÁPIDAS E FÁCEIS DE PREPARAR! 

Lá, você vai encontrar receitas específicas para o seu amigo felino, 

já com as devidas proporções indicadas de cada ingrediente.  

Se você está se perguntando por que eu recomendo uma dieta 

crua para gatos, por favor, releia o capítulo sobre o que o calor faz 

com os alimentos e com os nutrientes.  

Lembre-se que: 

O nosso objetivo é fazer refeições que os nossos gatos podem 

facilmente digerir e utilizar em seus organismos. 

Por isso, vamos utilizar alimentos que são o mais próximo possível 

do que um gato come na natureza, de maneira instintiva.  

Vamos manter em mente a estrutura carnívora do corpo felino, 

por dentro e por fora, quando a gente fazer e servir as refeições.  

Também vamos ser realistas, fazendo refeições com ingredientes 

facilmente disponíveis, que irá atender às necessidades 

nutricionais  dos nossos felinos.  
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“Este capítulo, discute os ingredientes que você vai utilizar (na 

preparação da refeição) e dá um pouco de informação sobre eles.” 

MÚSCULOS 

Este está situado entre a pele e os ossos de um animal!! 

É, por exemplo, o peito, a coxa e a sobrecoxa de frango. 

Boas opções para os gatos incluem o frango, o peru, a galinha 

caipira, a codorna, e o coelho.  

Claro, existem outros animais “carnudos” que você pode usar, 

mas estes que eu mencionei são mais fáceis para a maioria dos 

gatos digerirem, especialmente à medida em que eles vão fazendo 

a transição para nova dieta. 

Porém, sinta-se a vontade para experimentar uma variedade de 

outras carnes e descobrir as favoritas do seu gato (CUIDADO COM 

OS VENENOS OCULTOS – leia o guia bônus “venenos ocultos”).  

Afinal de contas, na natureza o seu gato não iria comer apenas 

ratos, mas talvez comeria aves, répteis e insetos também.  

A variedade é o tempero da vida! 

A carne escura (comuns em aves selvagens, por exemplo) é, 

muitas vezes, mais nutritiva e contém mais taurina do que a carne 

branca.  
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A carne de porco crua, você provavelmente vai querer evitar (leia 

o guia bônus “venenos ocultos”). 

Peixes pequenos, como a sardinha, por exemplo, podem ser 

dados ocasionalmente (Não alimente seu gato com peixes 

frequentemente! Saiba por que no guia bônus “venenos ocultos”). 

Peixes pequenos podem ser comprados frescos e são baratos (não 

compre enlatados ein  - lembre-se dos conservantes e das 

outras porcarias que são adicionadas aos produtos comerciais).  

Os peixes, geralmente, contêm metais pesados e outras toxinas, e 

quanto mais alto um peixe é sobre a cadeia alimentar, mais 

toxinas ele tem.  

É por isso que os pequenos são as melhores escolhas.  

E não é uma boa ideia oferecer peixes mais que uma vez por 

semana para o seu gato. 

Isso porque, alimentá-lo com peixe com mais freqüência pode 

causar várias deficiências nutricionais nele.  

E nunca alimente seu bichano com salmão cru, pois pode causar 

envenenamento (vide guia “venenos ocultos”). 

O frango e a galinha caipira são ótimas opções pois, são 

relativamente baratos e mais fáceis encontrar!! 
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CARNE CRUA E BACTÉRIAS! 

Vamos falar sobre a carne crua e as famosas bactérias.  

Em primeiro lugar, devemos nos lembrar que os gatos sempre 

comeram carne crua, durante milhares de anos. 

Seu gato poderia estar comendo alimentos crus agora mesmo! 

Se ele, por acaso, jantar um rato, uma ave, um réptil, um inseto, 

ou algo parecido, então ele estará comendo alimentos crus.  

Obviamente, seus corpos são projetados para digerir alimentos 

CRUS, ou a espécie felina teria morrido há milhões de anos. 

O sistema digestivo felino não mudou! 

Ele ainda é curto e ácido! 

O que é ótimo para digerir carnes cruas que podem conter 

algumas bactérias. 

É uma estrutura brilhante: 

“O gato come a comida, digere e excreta rapidamente.” 

Ele (sistema digestivo) não dá chance para as bactérias se 

instalarem ! 

Um felino tem um sistema digestivo muito diferente do de uma 

vaca, por exemplo.  
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Se uma vaca comer carne crua, seu sistema digestivo (que é lento) 

demoraria tanto tempo para digerir, que a carne iria apodrecer. 

E isso possibilitaria, a criação de um ótimo ambiente para as 

bactérias nocivas se multiplicarem. 

As vacas são herbívoras, mas os gatos são carnívoros e devem 

comer carne para sobreviver.  

Como você já sabe, a carne crua não é danificada pelo calor. 

Seus aminoácidos, incluindo a taurina e outros nutrientes- estão 

intactos e fáceis para o corpo felino utilizar.  

Na verdade, as enzimas que a carne crua contém (que a carne 

cozida não tem) ajuda na digestão.  

A carne crua, também fornece as gorduras essenciais que um gato 

precisa, e que, necessariamente, deve ser obtida a partir de uma 

fonte animal.  

Não há nenhuma prova de que uma dieta de comida crua 

devidamente preparada seja prejudicial aos gatos. 

Se um veterinário disser que a comida crua vai fazer o seu gato 

ficar doente, pergunte a ele quantos gatos que comem alimentos 

crus ele conhece e quantos têm problemas de saúde. 

Provavelmente, ele dirá que conhece poucos gatos que comem 

alimentos crus e que nenhum ficou doente por causa disso.  
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Mas, então, por que ele não indica uma dieta crua para gatos? 

SIMPLES: 

Por que na faculdade, ele foi ensinado que rações fazem bem! 

E outra: todo mundo dá ração para os seus gatos!  

E é muito mais confortável para ele, indicar o que “todo” 

veterinário indica e o que todo mundo aceita como verdade. 

Ele está numa zona de conforto! 

Você já  sabe que, os alimentos comerciais para gatos contribuem 

com os problemas de saúde e com as mortes de milhares de 

gatinhos, todos os anos.  

Se você for em um veterinário que indica comida crua, ele vai te 

dizer que ele raramente, ou nunca, vê problemas relacionados 

com a contaminação da carne crua.  

Na verdade, ele provavelmente vai te dizer que o que ele vê é um 

grande aumento na saúde, tanto dos felinos como das pessoas 

que comem alimentos crus, em vez dos industrializados. 

E por favor, não me entenda mal: 

Eu reconheço que é plenamente possível a carne crua conter 

bactérias como a E. coli ou similares, e é possível (mas não é 

comum) um indivíduo ser afetado por ela.  
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Porém, as bactérias negativas estão em muitas coisas diferentes 

que você e seu gato entram em contato todos os dias e não 

apenas na carne crua. 

De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention 

(EUA), é mais fácil você contrair a E. coli através do contato com 

outra pessoa, ou entrando em uma piscina rasa de criança, do que 

contrair esta bactéria a partir da carne crua.  

Portanto, isole-se das pessoas e deixe o seu gato fora da piscina! 

 rs 

Brincadeiras à parte, saiba também, que é normal as fezes do seu 

felino conter uma certa quantidade de E. coli, porque esta 

bactéria é um habitante normal do intestino do gato.  

O Meridian Valley Laboratory (EUA) afirma: 

 "A E. coli é a bactéria mais comum da flora intestinal e é 

necessária para a digestão dos alimentos e para manter o 

equilíbrio do intestino." 

Quanto a bactéria salmonela, a Universidade do Colorado Health 

Sciences Center, em Denver EUA, relata que ela não representa 

uma ameaça para animais saudáveis.  

Um organismo (um corpo) só sofre, quando há um crescimento 

anormal de bactérias negativas nele. 
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E este crescimento anormal pode ser causado por muitos fatores, 

incluindo a utilização de antibióticos e de outros medicamentos.  

Eu não estou aconselhando você a recusar esses medicamentos 

quando eles forem necessários.  

Mas, é uma boa idéia você complementar o sistema digestivo do 

seu gato com probióticos não lácteos (bactérias boas), de vez em 

quando, para manter o seu felino saudável.  

Os probióticos são microorganismos que melhoram o equilíbrio 

microbiano do trato intestinal.  

Há muitas bactérias “boas” essenciais ao organismo! 

Um grupo muito popular de bactérias “boas” são os lactobacillus 

acidophilus. 

Ao comprar um produto probiótico, escolha aquele que é sem 

lactose e que contém múltiplos bilhões de organismos vivos.  

Pessoalmente, eu evito comprar probióticos que contêm FOS 

(Frutooligossacarídeos). 

O FOS é um prebiótico, ou seja, algo que alimenta o probiótico. 

Probióticos com prebióticos FOS têm muitos açúcares (frutose), e 

como você sabe, os gatos não toleram carboidratos muito bem. 

Verifique o rótulo do probiótico e veja se o produto está livre de 

aditivos (lactose, açúcares, adoçantes, corantes, conservantes, 
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aromatizantes, etc) que você não quer (não pode) dar ao seu 

gato.  

Especialistas relatam que os antibióticos, que destroem as 

bactérias boas e as más, podem afetar o equilíbrio intestinal por 

até um ano depois de serem ingeridos. 

Os probióticos sem lactose, podem ser usados quando você quiser 

aumentar a população de "bactérias boas" no sistema 

gastrointestinal do seu gato. 

Eles ajudam a manter as “bactérias más” sob controle. 

Os probióticos, também ajudam a diminuir e até a eliminar as 

bolas de pelo mais facilmente... 

E podem ajudar o seu gato a fazer a transição (para a nova dieta 

de comida natural), mais rapidamente. 

UM POUCO MAIS SOBRE CARNE CRUA... 

Para garantir que a comida do seu gatinho não seja contaminada, 

pratique os mesmos hábitos de higiene que você faz quando 

prepara as suas refeições diariamente. 

Lave tudo que vai ter contato com a carne, incluindo as mãos, os 

utensílios, bancadas, e potes.  

Armazene a carne na geladeira ou no freezer, descongele-a 

corretamente (não use o fogão ou o microondas para 
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descongelar, utilize água morna, pois assim você mantém as 

propriedades nutricionais da carne intactas), e use-a o mais rápido 

possível (não vá deixar a carne lá por 2 meses né, bom-senso ) 

E, por favor use esse mesmo bom senso , se por algum acaso você 

descobrir que o seu gato não deve comer carne crua, por alguma 

razão médica.  

Muitos veterinários, acreditam que essa dieta de carne crua ajuda 

os gatos com sistemas imunológicos enfraquecidos à melhorarem. 

Porém, alguns preferem alimentar o gato “doente” com carne 

cozida inicialmente, pelo menos por um tempo, e depois sim, 

fazer a transição para a carne crua. 

Cada gato é um ser único! 

A forma que você quer alimentá-lo, só depende de você e dele.  

Alimentá-lo com peças inteiras ou com grandes pedaços de carne 

é melhor porque, isso exige do seu felino a mesma ação de 

dilasceração que um gato selvagem faria, e isso é um ótimo 

exercício e estímulo para ele. 

Mas se você ou o seu gato preferir, você pode usar carne moída 

(você moe na sua casa ou pede para o açougueiro moer).  

Um lembrete importante é: 

Nunca alimente o seu gato somente com carne de músculo.  
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Isso não seria bom, porque muitos nutrientes seriam perdidos. 

Lembre-se, não há hambúrgueres ou costeletas de peru 

disponíveis no mundo selvagem! 

Quando um gato pega e come uma presa, ele está consumindo 

muito mais do que apenas a carne do músculo.  

A carne do músculo oferece muitos nutrientes importantes, tais 

como aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais e gorduras. 

Mas, consumindo apenas ela, seu gato pode sofrer deficiências 

nutricionais. 

ORGÃOS 

Ao preparar uma refeição, de preferência, utilize os orgãos da 

mesma espécie animal da qual o músculo foi retirado.  

Por exemplo: 

Se você for preparar uma refeição com músculos de frango (coxa, 

sobrecoxa, etc), você também deve usar os orgãos de frango 

(fígado, coração, etc). 

Mas, quais são os orgãos?  

É o fígado, rins, e assim por diante.  

O coração, apesar de um músculo único, é muitas vezes 

considerado parte desta categoria; e é especialmente importante 
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incluí-lo nas refeições do seu gato devido ao seu alto teor de 

taurina.  

O interessante é que os nutrientes contidos no coração cru, 

previnem  vários problemas cardíacos no seu gato!!  

CUIDADO:  

“As carnes de orgãos são nutrientes densos e você não pode dar 

somente esse tipo de carne para o seu gato porque, os orgãos são 

muito ricos em fósforo e muito pobres em cálcio.” 

Os orgãos fazem parte do regime alimentar felino e oferecem 

aminoácidos (proteínas), vitaminas do complexo B, zinco, 

manganês, gorduras essenciais e muito mais.  

Pense comigo:  

Em um ambiente selvagem, o gato não iria comer um rato sem 

fígado ou sem coração!  

OSSOS 

Agora, me responda: 

De onde você acha que o gato retira o cálcio, em sua dieta natural?  

Isso mesmo, você está correto(a):  

Eles obtém o cálcio, a partir dos ossos das presas! 

E naturalmente, em estado “selvagem”, os ossos são crus! 
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Aliás, que eu saiba, os gatos não fazem fogueiras para assar o seu 

jantar.  

E ainda bem que eles não fazem isso, porque os ossos cozidos 

podem ser muito perigosos. 

O osso cozido é muito frágil, seco e afiado...  

Já o osso cru tem todos os tipos de nutrientes necessários para os 

gatos, como vitaminas, minerais e enzimas.  

Ele também é rico em nutrientes como a medula, o colágeno e a 

cartilagem e é uma boa fonte de condroitina. 

Estes nutrientes são, muitas vezes, colocados em suplementos 

caríssimos que são comprados por quem sofre de artrite. 

E, infelizmente, nos dias de hoje, até os gatos tem artrite.  

Aqui em casa, chamamos os pescoços de frango de "doces gato", 

porque os gatinhos enlouquecem com eles.  

Além disso, os ossos crus também são uma boa fonte de taurina.  

Os ossos inteiros são a parte favorita da refeição, da maioria dos 

felinos.  

Na maioria esmagadora dos casos, os gatos podem sofrer 

perfuração gastrointestinal ao engolirem aquele osso de coxa de 

galinha cozido que sobrou do almoço do dono. 
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É o osso cozido, frito ou assado que não pode em hipótese alguma 

ser oferecido ao animal.  

O calor muda a composição do osso, tornando-o mais rígido e 

perigoso. 

Já os ossos crus são bastante seguros! 

Se não fossem, a dieta dos carnívoros selvagens, à base de 

carnes e ossos, os levaria à morte e à extinção. 

Desde que dados crus, os ossos sofrem digestão como qualquer 

outro alimento de origem animal. 

Se você não estiver confortável em oferecer este ingrediente em 

pedaços grandes, você pode dar ele triturado ou esmagado ao 

seu felino.  

Você pode obter uma boa mistura de carne e ossos, triturando e 

moendo eles em um triturador (veja as opções de trituradores no 

seu guia bônus “Cardápio economicamente viável”).  

Caso você não tenha um triturador e não queira comprar um, você 

pode ir numa granja ou açougue e pedir para eles triturarem para 

você (aqui na minha cidade eles cobram baratinho para fazer isso, 

e alguns nem cobram) 

Mas, saiba que triturar ossos e carnes não é tão bom assim para o 

seu felino! 
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Por que com a comida triturada ou moída, o seu gato vai perder 

toda diversão, exercícios e estímulo que o osso cru intacto 

oferece... 

Mas, caso você não queira dar o osso cru inteiro de jeito nenhum 

e queira dar somente triturado, fique tranquilo(a), porque o seu 

gatinho ainda assim vai receber todos os benefícios nutricionais 

que a comida natural oferece. 

Eu não sou um grande fã da farinha de ossos porque, ela é um 

produto processado em um alto calor industrial e pode conter 

metais pesados e outras toxinas. 

Ela simplesmente não pode oferecer os mesmos benefícios 

nutricionais que um osso natural cru oferece. 

Se os ossos forem a única coisa que te impeça de alimentar o seu 

gato com uma dieta crua, usar a farinha de ossos com outros 

ingredientes apropriados é melhor do que  dar para o seu gato 

uma ração comercial.  

Mas, antes de querer usar a farinha de ossos, considere a 

trituração como um caminho melhor para você e para a saúde do 

seu gato!  
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SUPLEMENTOS 

Se o seu gato estivesse se alimentando de uma presa inteira, com 

todas as partes, com tudo intacto, então você, provavelmente, 

não precisaria acrescentar mais nada à dieta dele.  

Comer ratos, por exemplo, é algo que os gatos fazem há milhares 

de anos e antes eles só se alimentavam disso. 

Um rato inteiro é tudo o que um gato precisa!  

Por isso, o quanto mais próximo a refeição que você der ao seu 

gato chegar à um rato inteiro, à uma presa inteira, melhor para 

ele. 

E dar ratos inteiros para gatos é, realmente, uma ótima maneira 

de alimentar o seu felino. 

Na verdade é a melhor maneira! 

Algumas pessoas não tem medo e nem nojo de dar ratos para os 

seus gatos. 

Mas, eu percebo que muita gente não quer alimentá-los desta 

forma. 

Então, se você não quer alimentar o seu gato com presas inteiras 

e quer alimentá-lo com uma alimentação natural, preparada na 

sua cozinha, há alguns suplementos que você têm que adicionar: 
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- Gorduras essenciais. O primeiro suplemento para o seu gatinho 

é uma gordura essencial (veja as opções e preços de gorduras 

essenciais no seu guia “cardápio economicamente viável”). 

Essas gorduras podem ser o óleo de peixe e talvez um pouco de 

óleo de prímula ou óleo de borragem. 

Note que o óleo de peixe é um produto diferente do óleo de 

fígado de peixe.  

O óleo de fígado de peixe ou de bacalhau é um grande 

suplemento para saúde felina, mas não vai ser tão necessário 

para o seu gato. 

Este óleo contém as importantes vitaminas A e D, mas o seu gato 

vai receber essas vitaminas “automaticamente” ao ingerir o fígado 

cru que você vai dar para ele... 

(Não se preocupe, as receitas prontas estão disponíveis para você 

no guia de “receitas rápidas, práticas e fáceis de fazer” e lá você 

aprende como preparar as refeições felinas). 

Se você não der fígado cru para o seu gato (coisa que eu não 

recomendo), você pode adicionar uma cápsula de óleo de fígado 

de bacalhau na refeição dele para “substituir” o fígado.  

E UM AVISO: Estudos realizados com pacientes humanos 

esquizofrênicos, sugerem que os óleos de prímula e borragem não 

devem ser consumidos por esses indivíduos. 
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Então, para você ficar seguro(a), se o seu gato tem epilepsia, não 

dê esses óleos para ele ou pelo menos discuta com um veterinário 

antes. 

SOPA DE SUPLEMENTOS 

Esta “sopa” é uma combinação de vários ingredientes que vão 

“recarregar” o organismo do seu felino, que pode estar esgotado 

devido ao estresse do dia-a-dia e das toxinas ambientais... 

Ela também, adiciona os nutrientes extras que estão presentes na 

dieta natural selvagem do gato. 

A sopa é composta de quatro ingredientes básicos: 

1- Semente de girassol sem casca (de preferência triturada, 

em forma de farinha, para facilitar  a digestão  ); 

2- Alga marinha ou pó de dulse; 

3- Colágeno;  

4- E uma pequena quantidade de vitamina C.  

Vamos misturar tudo em um pote e manter a preparação da 

refeição o mais simples possível.  

De preferência, as sementes e as algas devem ser em pó, por que 

é mais fácil para os nossos gatos digerir. 

As sementes de girassol trituradas e sem casca oferecem muitos 

nutrientes! 
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Estes incluem a vitamina E, vitaminas do complexo B, selênio, 

manganês, entre outros... 

As algas e o pó de dulse contém uma imensa variedade de 

nutrientes, incluindo o cálcio, o iodo, as vitaminas do complexo 

B e a vitamina K... 

E ainda ajudam a eliminar as toxinas do corpo e funcionam como 

antibiótico.  

Se o seu gato têm hipertireoidismo, você tem que evitar o iodo! 

Então, como alternativa, você pode dar para ele espirulina 

orgânica, em vez de dar algas ou o pó de dulse (verifique se a 

espirulina é testada e livre de toxinas).   

As sementes trituradas de girassol e as algas / pó de dulse, irão 

fornecer um pouco de fibra nas refeições dos nossos gatos.  

Os felinos não devem ter muita fibra em suas dietas, portanto, 

neste caso, muitas sementes/ algas não é bom para ele. 

O colágeno é uma mistura de proteínas extraídas do tecido 

animal.  

É utilizado para a melhorar a saúde óssea e as articulações! 

Além disso, ajuda na digestão, e é uma boa fonte de aminoácidos 

(prolina, hidroxiprolina e glicina). 
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Você também pode adicionar, na sua “sopa de suplementos”, uma 

pequena quantidade de vitamina C em pó tamponada (de baixa 

acidez) que atua como um antioxidante e ajuda a proteger os 

outros ingredientes da sopa de qualquer dano. 

Embora os gatos (ao contrário dos humanos) produzam vitamina 

C dentro de seus corpos, muitos especialistas concordam que um 

suplemento adicional desta vitamina pode trazer grandes 

benefícios aos felinos. 

O Norwegian Veterinary Journal (Noruega), afirma que os animais 

são capazes de produzir quantidades suficientes de vitamina C em 

seus corpos. 

Porém, sob circunstâncias tais como infecção, trauma, ou stress 

(físico ou mental), quantidades maiores de vitamina C são 

necessárias. 

Nestas circunstâncias, é bem provável que a produção de vitamina 

C pelo próprio animal pode não ser capaz de acompanhar a 

demanda.  

A vitamina C, também ajuda a fortalecer o sistema imunológico!! 

E é um anti-inflamatório natural, anti-histamínico e anti-

oxidante.  
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A pequena quantidade de cálcio do ascorbato de cálcio (presente 

na vitamina C tamponada) atua como um tampão, tornando a 

vitamina mais amigável do estômago (menos ácida, PH neutro).  

VEJA BEM: Dê para o seu gato uma quantidade muito pequena 

desta vitamina, só use quantidades maiores com uma 

recomendação médico-verinária.  

--Referências bibliográficas no final deste guia-- 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

1 – A melhor alimentação para o seu gato, é o que eu chamo de: 

ALIMENTAÇÃO D.A.N.P. (Deliciosa, Adaptada Ao Seu Bol$o, 

Nutritiva e Prática, com ingredientes fáceis de encontrar e de 

preparação rápida).  

 2 – Uma boa dieta para o seu gato contém: 

I - Músculos; 

II - Órgãos (da mesma espécie animal que foi retirado os 

músculos); 

III - Probióticos não lácteos e sem FOS (de vez em quando); 

IV - Ossos crus (inteiros ou triturados); 

V - Suplementos também são necessários, A MENOS QUE você 

dê para o seu gato uma PRESA INTEIRA, como por exemplo, um 

RATO INTEIRO. 

- O óleo de peixe e talvez, um pouco de óleo de prímula ou de 

borragem são ótimos suplementos alimentares essenciais para o 

seu gatinho. 

- A sopa de suplementos é composta de 4 ingredientes básicos: 

Semente de girassol sem casca (de preferência triturada, em 

forma de farinha, para facilitar  a digestão  ); 
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Alga marinha ou pó de dulse (ou espirulina orgânica, caso o seu 

gato tenha hipertireoidismo); 

Colágeno;  

E uma pequena quantidade de vitamina C em pó tamponada.  

Você aprende como preparar esta sopa e outras refeições no seu 

guia de receitas...  

OBSERVAÇÕES 

- Toda alimentação do seu gato deve ser, preferencialmente, 

CRUA; 

- Não tenha medo de bactérias, afinal a espécie felina, na maior 

parte de sua história, sempre comeu CARNE CRUA!! 
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NECESSIDADES ESPECIAIS: 

QUANTO SEU GATO DEVE COMER? 
"O menor de todo os felinos é uma obra de arte." 

- Leonardo da Vinci 

Uma dieta adequada de alimentos crus, oferece aos gatos (de 

todas as idades) uma grande saúde e longevidade. 

A ideia de que um gato precisa de uma ração especial de acordo 

com a sua idade, raça, sexo, ou se ele é castrado ou não, é uma 

jogada de marketing antiga, utilizada pelas empresas de produtos 

pets. 

Claro que, um gato jovem muito ativo pode precisar consumir 

mais alimentos do que um gato mais velho, que não é tão ativo 

assim... 

Porém, o que diferenciará a alimentação desses dois gatos é a 

quantidade que cada um vai comer... 

SÓ ISSO! 

Não há necessidade de incluir qualquer outro ingrediente 

especial. 

Na natureza, não há “ratos especiais para filhotes” ou "pássaros 

para gatos castrados."   
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NÃO! 

O predador felino, na natureza, come o que ele caça, seja qual for 

a sua idade. 

As únicas variações que podemos fazer na dieta do nosso gato, é 

mudar o tamanho de cada refeição ou a frequência da 

alimentação. 

MÃES E FILHOTES 

Gatinhas prenhes, por exemplo, precisam comer refeições 

menores e com mais freqüencia. 

As refeições devem ser menores porque, os filhotes ocupam 

muito espaço no corpo da mãe, reduzindo o estômago dela. 

E devem ser mais frequentes, porque as mamães tem que 

compartilhar os nutrientes com os filhotes e isso demanda muitos 

alimentos!! 

Além disso, quando ficam lactantes, essas “gatas-mães” precisam 

comer mais e mais, pois elas têm que fornecer muito leite para os 

filhotes.  

A gata lactante, deve receber comida suficiente para manter a si 

mesma e os filhotes com uma saúde radiante... 
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Quando os gatinhos são desmamados, as refeições da “gata mãe” 

devem ser gradualmente reduzidas para uma ou duas vezes por 

dia.  

Já os filhotes queimam muita caloria e terão que comer pequenas 

refeições frequentemente, de 4 à 6 vezes por dia. 

A partir dos seis meses de idade, você pode reduzir para três 

refeições por dia!! 

E a partir de 1 ano, reduza para duas refeições por dia. 

IDOSOS 

Gatos idosos, também não necessitam de alimentos 

especializados.  

Tudo o que eles precisam é de uma boa dieta, rica em nutrientes 

(recomendados neste livro).  

Você vai notar (ou já notou, caso o seu gato seja velhinho ) que 

ele come pouco em cada refeição... 

O que é muito bom, desde que ele mantenha um bom peso e uma 

boa condição física. 

Por falar em gatos “idosos”, muitas pessoas afirmam que os seus 

gatos “velhinhos”, começaram a agir e a se parecer com  gatos 

jovens, depois de comerem uma dieta crua bem-feita. 

Isso não é sensacional?!  
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EM CASO DE DOENÇA... 

Este não é um texto médico! 

E eu vou deixar o diagnóstico e o tratamento de doenças como 

tarefa para o veterinário do seu gato.  

O que eu posso te dizer é que uma boa nutrição é muito 

importante para a prevenção de doenças. 

O melhor que você pode fazer, nutricionalmente, para prevenir 

qualquer doença é oferecer uma dieta sem os ingredientes que os 

felinos não comem naturalmente, como os grãos, por exemplo. 

LEMBRE-SE: 

Uma vez digerido, os grãos se tranformam em açúcar dentro do 

corpo do seu gato, o que contribui para inúmeros problemas de 

saúde, incluindo o diabetes, o câncer e muitos outros.  

De fato, as células cancerosas amam o açúcar! 

Lembre-se também, que quase metade (40%) da ração que você 

dá para o seu gato contém grãos...  

E falando de prevenção de doença, saiba que um dos nutrientes 

mais importantes para a saúde do seu gato, é o ácido linoleico 

conjugado (CLA).  
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Estudos comprovam que o CLA pode ajudar a proteger o seu felino 

contra o câncer, aumentar a massa óssea, e tem um efeito 

positivo sobre o diabetes.  

Este nutriente é encontrado naturalmente na carne crua.  

... 

Então é isso!! 

Não há uma regra sobre a quantidade exata de comida que você 

deve dar para o seu gato! 

Você pesa sua comida na balança? 

Não! 

Então, não faça isso com o seu gatinho  

Claro que se ele estiver magro demais ou gordo demais, talvez 

você deva dar mais ou menos refeições para ele. 

Tudo depende da sua observação e bom – senso! 

Siga as instruções gerais deste capítulo e alimente o seu felino 

com a quantidade que você julgar melhor para ele. 

Tenha este capítulo apenas como um “norte”... 

Na verdade, só você sabe o quanto o  seu felino come! 

Afinal, quem conhece ele melhor do que você?!  

--Referências bibliográficas no final deste guia-- 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

1 - A ideia de que um gato precisa de uma ração especial de 

acordo com a sua idade, raça, sexo, ou se ele é castrado ou não, é 

uma jogada de marketing antiga, utilizada pelas empresas de 

produtos pets; 

2- As únicas variações que podemos fazer na dieta do nosso gato, 

é mudar o tamanho de cada refeição ou a frequência da 

alimentação. 

3 - Siga as instruções gerais deste capítulo e alimente o seu felino 

com a quantidade que você julgar melhor para ele. 

Tenha este capítulo apenas como um “norte”... 

Afinal, só você sabe o quanto o seu felino come no dia-a-dia!  
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DICAS EXTRAS: 

CUIDADOS HOLÍSTICOS 
"Se você é digno de seu afeto, um gato será seu amigo, mas nunca seu 

escravo." 

- Theophile Gautier 
 

A palavra holística vem do grego holos, que significa “igual ao 

todo”, “inteiro”, “total”. 

Para o seu gato ter longevidade e qualidade de vida, você deve ter 

cuidados holísticos com ele! 

Ou seja, você não deve cuidar apenas da nutrição dele, pois isso é 

só uma parte do que é necessário para ele ter uma GRANDE 

SAÚDE. 

Você deve cuidar do seu gato “por inteiro”:  

- Alimentando-o corretamente (isso você aprendeu ); 

- Brincando com ele; 

- Dando as vacinas corretas; 

- Mantendo a “área” dele higienizada; 

- Estimulando-o a fazer exercícios; 

- Colocando-o para “tomar” sol; 
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- Tomando cuidado para ele não ingerir produtos de limpeza, e 

outros produtos que são tóxicos para gatos; 

- Levando ele em veterinários holísticos atualizados (ou seja, 

veterinários que acreditam que vários fatores interferem na saúde 

felina. E que se atualizam constantemente) 

- E muitas outras coisas que interferem na saúde felina... 

Cuidados holísticos é isso...  

É procurar aumentar a qualidade de vida do seu gato com vários 

fatores e não apenas enchendo o “prato” dele de comida. 

Para ajudar você com essa tarefa, listei os principais cuidados que 

você deve ter com o seu gatinho: 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

I – PRINCIPAIS VACINAS 

*O texto abaixo (adaptado) foi escrito por terceiros- a fonte está nas 

referências bibliográficas. 

A vacinação é, sem dúvida, o cuidado mais importante tanto para 

o filhote como para o gato adulto. 

Os animais devem ser imunizados antes terem contato com 

outros gatos adultos ou filhotes. 

Existem muitas doenças virais que podem acometê-los e são 

causadoras de um grande número de mortes, principalmente nos 

animais mais jovens. 

Para ser vacinado, o gato deve estar saudável, sem febre ou 

diarréia, e previamente vermifugado. 

Se isso não for observado, pode ocorrer falha vacinal, ou seja, o 

organismo pode não responder plenamente à vacinação. 

As vacinas que seu gato deve receber e os intervalos entre as 

doses devem ficar a critério do veterinário que irá cuidar do seu 

animal.  

As vacinas múltipla (tríplice, quádrupla ou quíntupla) e 

antirrábica são obrigatórias em qualquer esquema de vacinação. 
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Veja abaixo, um calendário para a vacinação de filhotes, com as 

vacinas existentes no mercado: 

VACINAS:  

MÚLTIPLA (TRÍPLICE, QUÁDRUPLA E QUÍNTUPLA) E ANTI-
RÁBICA 

- 45 a 60 dias (idade) *1ª dose da vacina múltipla 

*(rinotraqueíte, calicivirose, 

panleucopenia e leucemia felina, 

clamidiose) 

- 21 dias após a 1ª dose 2ª dose da vacina múltipla 

- A partir de 4 meses de 

idade 

Antirrábica 

“Este quadro mostra todas as vacinas disponíveis no mercado. Cabe ao 

veterinário decidir o melhor esquema para cada animal.” 

Gatos adultos que nunca foram vacinados ou filhotes que já 

passaram da época de vacinação devem receber 2 doses de 

vacina múltipla (intervalo de 21 dias entre elas) e a 1 dose da 

vacina antirrábica.  

Isso também vale para gatos de procedência desconhecida, 

quando não se tem conhecimento ou certeza sobre o histórico de 

vacinação.  

Nunca atrase a vacina anual do seu gato por mais de um mês! 

http://www.webanimal.com.br/gato/index2.asp?menu=rinocalici.htm
http://www.webanimal.com.br/gato/index2.asp?menu=rinocalici.htm
http://www.webanimal.com.br/gato/index2.asp?menu=panleucopenia.htm
http://www.webanimal.com.br/gato/index2.asp?menu=fd_leucemia.htm
http://www.webanimal.com.br/gato/index2.asp?menu=fd_clamisiose.htm
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Se isso acontecer, além da dose anual, pode ser que ele precise 

receber uma dose de reforço também.  

Não se deve vacinar filhotes com menos de 45 dias de idade, a 

menos que a gata-mãe nunca tenha sido vacinada, pois as vacinas 

podem ser inativadas pelos anticorpos passados da mãe para a 

cria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEU GATO ESTÁ MAIS SAUDÁVEL? 
Envie Seu Depoimento Para depoimentos@gatocentenario.com.br 

II – 04 PASSOS PARA UM GATO BEM CUIDADO 

**O texto abaixo (adaptado) foi escrito por terceiros- a fonte está nas 
referências bibliográficas. 

 

1- Mantenha a casa limpa. Os gatos são animais incrivelmente 

limpos, pois isso ajuda e muito na hora de caçar e sobreviver. 
 

Por isso, para serem felizes de verdade, acabam exigindo um 

ambiente impecável.  

1.1. Não dê banho no animal. Os gatos são perfeitamente 

capazes de se manter limpos. Já viu a rotina de limpeza 

deles? É bem demorada! O banho só é necessário quando o 

animal ficar muito sujo ou entrar em contato com algum 

produto tóxico que não possa ser ingerido. 
 

1.2. Muita atenção com a caixa sanitária! Os gatos gostam de 

enterrar as fezes e a urina para evitar qualquer detecção. Ou 

seja, é algo instintivo querer uma areia limpa.  
 

Além disso, caso julguem a caixa suja demais, eles podem 

procurar outros lugares para fazer as necessidades.  
 

Troque a areia pelo menos duas vezes por semana e remova 

os dejetos uma vez por dia. 

2- Acaricie o gato. Esse animal geralmente adora interagir com os 

donos.  
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Abrace-o pelo menos duas vezes por dia e não se esqueça de 

conversar com o felino.  
 

Os gatos adoram receber carinho atrás das orelhas, nas laterais do 

nariz e embaixo do queixo. 

2.1 Sempre acaricie o animal começando da testa em direção 

ao rabo, seguindo a coluna. Não faça carinho no sentido 

contrário! Muitos gatos odeiam isso. 
 

2.2. Nunca encoste no rabo nem nas patas. Os felinos costumam 

odiar essas carícias. 
 

2.3. Caso o animal confie em você, poderá deixá-lo acariciar a 

barriguinha dele. Do contrário, não tente fazê-lo. Isso causa 

estresse no animal. 
 

2.4. Nenhum gato gosta de ser acariciado por muito tempo. Se 

o animal começar a ficar estressado ou inquieto, pare 

imediatamente. 
 

2.5. Os gatinhos são um pouco imprevisíveis! Se uma criança 

estiver brincando com ele, esteja sempre por perto.  
 

Ensine o pequeno a acariciar o animal com gentileza e 

suavidade. Diga também para evitar quaisquer movimentos 

bruscos. Caso se sinta ameaçado, o gato vai arranhar. 
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3- Dê liberdade para o animal, pois os gatos precisam de 

privacidade para se sentirem felizes. 

Não tente interagir com ele o tempo todo; deixe o felino fazer as 

próprias coisas. Caso tenha filhos, reserve um espaço da casa para 

que o animal possa ficar em paz.  

3.1 Esse espaço pessoal não precisa ser grande. Os gatos 

adoram espaços pequenos! Pode até mesmo ser uma caixa 

de papelão; ele vai adorar tirar sonecas dentro dela.  
 

3.2 Plante uma graminha para o gato e deixe o vaso perto do 

espaço pessoal dele.  
 

3.3. Compre uma cesta específica para gatos em um pet shop. 

Procure por um modelo fácil de limpar, pois esse objeto fica 

sujo com o tempo. 
 

3.4 Deixe o gato olhar por uma janela. Esses animais adoram 

observar pessoas e passarinhos. 

4- Deixe o gato caçar pássaros e ratos. Esse felino, assim como o 

seu primo leão, é um predador; ou seja, matar animais menores é 

algo instintivo para ele. 
 

Entretanto, veja se não há nenhum animal perigoso do lado de 

fora. Afinal, você não quer que o gato se torne a presa, não é?  
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4.1. Embora o gato prefira caçar ratos e passarinhos, você 

poderá vê-lo perseguindo moscas e outros insetos pela casa. 
 

4.2 Nunca castigue o gato por matar outro animal. Ele não vai 

entender o motivo da punição! 
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III – KIT PRIMEIROS SOCORROS 

***O texto abaixo (adaptado) foi escrito por terceiros- a fonte está nas 
referências bibliográficas. 

 

Ninguém tem bola de cristal para saber quando vai acontecer um 

acidente, mas muita gente tem um kit de primeiros socorros em 

casa para essas situações.  

Agora lanço a pergunta: e você, tem um kit primeiro socorros 

para o seu gato? 

Nenhum de nós quer pensar, muito menos ver, o nosso felino se 

machucar, mas é bom estar precavido(a). 

Para deixar você com a consciência em paz, preparei uma lista 

com as coisas que o seu kit de primeiros socorros pet precisa ter. 

Afinal, muitas vezes um kit para pessoas não possui todos os 

produtos necessários para animais. 

Antes de tudo é preciso saber prestar primeiros socorros para 

gatos. 

• Cortes e feridas são comuns e é preciso estancar o sangue e 

limpar a ferida.  
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Se esta for grande e em local onde há muita vascularização, leve 

o seu gato ao médico veterinário para receber o atendimento 

adequado. 

• Em caso de sangramentos fortes (hemorragias), pressione o 

local afetado e solicite o atendimento de um médico veterinário. 

• Se o seu gato sofrer queimaduras não cubra a ferida e não 

tente limpar a superfície. O mais indicado é levar o seu animal ao 

consultório veterinário para receber o tratamento adequado. 

• Fique atento(a), se o seu gato apresentar salivação excessiva, 

vômito, diarreia e olhos lacrimejantes, pois podem ser sinais de 

envenenamento. Nesse caso leve o seu bichinho ao médico 

veterinário o mais rápido possível. 

• Em caso de atropelamentos é recomendado não mover o 

animal. 

Saiba que se o seu gato sofrer um acidente ou passar mal, a 

rapidez e a capacidade de prestar os primeiros socorros, até você 

chegar ao médico veterinário, pode ser a diferença entre um 

machucado simples e uma infecção.  

Então, vamos ao Kit: 
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Primeiramente, escolha uma caixinha resistente e fácil de 

transportar, para garantir a integridade dos itens e agilizar o 

transporte em um momento de desespero.  

Além disso, é importante a organização e listagem dos itens para 

o controle de validade dos utensílios. 

Junto ao seu kit, é importante manter a documentação do seu pet 

em dia: 

• Carteira de vacinação; 

• Informações de contato do seu médico veterinário de confiança 

e/ou de algum hospital veterinário – não é uma boa ideia começar 

a procurar um hospital veterinário às 3h da manhã quando o seu 

gato está passando mal; 

• Lista de medicamentos e dosagens – se o seu gato tiver alguma 

condição médica – e possíveis alergias e restrições. 

Agora, vamos aos demais itens do nosso kit: 

• Soro fisiológico; 

• Algodão e cotonete; 

• Esparadrapo; 

• Rolo de gaze; 
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• Tesoura; 

• Pinças; 

• Luvas descartáveis; 

• Termômetro; 

• Conta gotas e seringa oral; 

• Solução de limpeza da orelha; 

• Pó hemostático – pó antisséptico e bactericida que interrompe 

o sangramento; 

• Líquido de Dakin – antisséptico; 

• Medicamentos para diarreia – para recompor a flora intestinal; 

• Remédio para alergias – tratamentos para a pele; 

• Remédio contra enjoo. 

É fundamental consultar um médico veterinário para que você 

receba a orientação correta dos principais medicamentos e as 

doses recomendadas em caso de emergência – escreva na 

embalagem qual a finalidade daquele medicamento e a dose 

recomendada. 

http://www.petlove.com.br/pbiotics-seringa-com-14gr--probiotico--mundo-animal-1019394/p?idsku=30196
http://www.petlove.com.br/cachorro/medicina-e-saude/tratamentos-para-pele?PS=12
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É muito comum o dono do gato se desesperar no caso de uma 

emergência e isso pode repercutir no felino. 

Por exemplo, dar medicação humana ao seu bichinho sem 

supervisão de um médico veterinário ou manusear de mau jeito o 

gato machucado deixando-o mais estressado e assustado. 

Por isso, mantenha a calma sempre! 

Ninguém espera ter que usar o kit de primeiros socorros, mas ter 

um vai trazer mais tranquilidade e você vai estar melhor 

preparado(a) na hora que o seu gato mais precisar de você. 
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IV – HIPERATIVIDADE NOTURNA: O QUE FAZER? 

****O texto abaixo (adaptado) foi escrito por terceiros- a fonte está nas 
referências bibliográficas. 

 

Os gatos são grandes dorminhocos e podem cochilar por até 16 

horas diárias! 

Mas, essas horas de sono não são ininterruptas.  

Diferentemente de muitos mamíferos, os felinos não possuem 

ciclos diários de sono e vigília.  

Embora não sejam criaturas noturnas, muitas vezes eles acordam 

no meio da noite, o que pode incomodar alguns donos. 

Existem várias formas de ajudar um gato a dormir na hora certa 

se ele estiver perturbando seu sono durante a noite: 

1- Defina uma hora de ir para a cama e atenha-se a ela.  

Os gatos são como crianças — respondem bem à rotina — e esse 

é o primeiro passo para acostumar seu bichinho a dormir na hora 

certa.  

- Crie uma rotina para a hora de dormir.  

Os gatos são criaturas sociais e anseiam pelo amor e atenção de 

seus humanos.  
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Se possível, acorde e vá dormir mais ou menos no mesmo horário 

todas as noites. 

Isso vai ajudar o bichano a se ajustar à sua programação, 

tornando-o mais propenso a dormir e acordar nas mesmas horas 

que você. 

- Apague as luzes em um momento específico. A escuridão sugere 

aos gatos que é hora de relaxar e de se preparar para dormir.  

Tenha em mente que eles também gostam de caçar à noite, 

portanto, somente a escuridão não é o bastante para deixá-los 

com sono. 

- Propicie o mesmo ambiente, todas as noites. Os gatos se dão 

muito bem com a rotina e assimilarão facilmente os sinais 

relacionados às atividades diárias de seus donos.  
 

Se você dorme sempre com as luzes apagadas, apague-as.  
 

Se costuma desligar a televisão à noite, desligue-a.  
 

Se sempre liga o ventilador, ligue-o.  
 

Se ouve o rádio, ouça-o.  
 

Crie sempre o mesmo ambiente todas as vezes em que for dormir, 

o gato reconhecerá as circunstâncias e perceberá que é hora de ir 

para a cama.  
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2- Deixe o gato em um ambiente separado.  

Feche a porta do seu quarto à noite, se possível.  
 

Todos sabemos o quanto é difícil dormir com gatos, já que eles 

raramente dormem por oito horas seguidas e podem machucar os 

donos com mordidas e arranhões se ficarem assustados com o 

movimento dos humanos durante o sono. 
 

O ideal é manter o felino fora do quarto durante a noite e 

estabelecer por completo a ideia de que o quarto não é lugar para 

gatos, deixando a porta fechada durante o dia também.  
 

- Os gatos são criaturas territoriais. Quanto mais acesso tiverem 

a um espaço, mais se sentirão donos daquele determinado 

ambiente, e será cada vez mais difícil tirá-los de lá quando você 

estiver tentando descansar. 
 

3- Crie uma área de descanso para o gato.  

Ele estará menos propenso a invadir seu quarto se sentir que tem 

o próprio lugar para dormir.  

Os bichanos se refugiam em espaços confortáveis, cercados por 

seus brinquedos, caixa de areia, comida e cama.  

Criar um ambiente confortável propiciará um lugar para o gato 

passar a noite e evitará que ele perturbe seu sono.  
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- Um lugar de descanso alto é o ideal, já que os felinos são 

observadores naturais e adoram ter uma visão ampla do 

ambiente.  

Uma boa opção poderia ser uma casinha de vários andares para 

gatos, disponível em várias lojas e pet shops, já que ela é 

confortável para descansar e permite que o bichano se sinta no 

alto.  

- Os gatos precisam de diversos lugares para dormir, portanto, 

providencie várias opções diferentes.  

Embora as caminhas vendidas nas lojas sejam caras, um 

travesseiro ou cobertor já é o suficiente.  

Coloque camas ao redor da casa toda e nos lugares onde ele gosta 

de cochilar.  

Deixe um travesseiro pequeno no braço do sofá, ou um cobertor 

quentinho no topo das escadas.  

O gato entenderá que esses são lugares para dormir! 

- Os felinos se sentem mais vulneráveis quando estão dormindo, 

por isso preferem descansar em locais que pareçam seguros.  
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Propicie refúgios em locais tranquilos da casa, principalmente 

aqueles um pouco escondidos, como atrás dos móveis ou debaixo 

da cama. 

- Como já dito anteriormente, os bichanos sentem que um 

ambiente é propriedade deles quando suas coisas estão por perto.  

Por isso, coloque comida, água, caixa de areia e brinquedos perto 

desses lugares, para que o gato se dê conta de que é dono daquele 

espaço. 
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V - 10 PRINCIPAIS DOENÇAS:  

CAUSAS E TRATAMENTOS 

*****O texto abaixo (adaptado) foi escrito por terceiros- a fonte está nas 
referências bibliográficas. 

 

Em novembro de 2007 a revista Pulo do Gato trouxe uma 

reportagem sobre as piores doenças que atacam os gatos. 

A reportagem foi escrita com a colaboração do dr. Valdo Reche, o 

maior especialista em felinos do Brasil.  

Ele é mestre em Clínica Veterinária pela Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootécnica da USP, onde leciona.  

Abaixo vai a lista das doenças para você conhecer e prevenir o seu 

gato: 

1- RINOTRAQUEÍTE VIRAL FELINA 

O Herpes vírus tipo 1 é o agente causador da Rinotraqueíte.  

Os gatos jovens, que não foram vacinados e que vivem em abrigos 

ou gatis são os mais suscetíveis à infecção. 

Os principais sintomas são: tosse, espirros, corrimento ocular 

e/ou nasal.  
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O Herpes vírus pode causar, também, conjuntivite e ulceração de 

córnea.  

A doença pode se tornar crônica em alguns gatos.  

A melhor maneira de prevenção é a vacinação (vacinas tríplice, 

quádrupla ou quíntupla) anualmente e evitar aglomerados de 

gatos. 

2- LEUCEMIA VIRAL FELINA 

 A Leucemia Viral Felina (FeLV) é causada por um gama retrovírus 

e pode predispor os gatos infectados a desenvolverem doenças 

tumorais como o Linfoma ou outras enfermidades como 

imunodeficiência, anemias crônicas, infertilidade e 

abortamento, artrites e doenças renais.  

Os gatos que tem acesso à rua ou que vivem em abrigos ou gatis 

são os mais propensos a se infectarem.  

Existem no Brasil vacinas contra o FeLV, que podem ser aplicadas 

nos felinos predispostos ao risco de infecção. 

3- SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA DOS FELINOS 

DOMÉSTICOS - AIDS FELINA 
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A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida dos Felinos ou 

simplesmente Aids Felina é causada pelo Lentivírus felino, 

conhecido como vírus da imunodeficiência dos felinos (FIV).  

Existem muitas semelhantes entre o FIV e o HIV, vírus causador da 

síndrome de imunodeficiência humana, no entanto, não existe 

nenhum risco de o gato infectado pelo FIV transmitir o vírus para 

o humano ou vice-versa.  

Os gatos que saem à rua e brigam com outros gatos são os maiores 

candidatos a se infectar com o FIV.  

Portanto, a melhor maneira de prevenir a infecção é evitar que o 

gato tenha acesso à rua.  

A castração dos gatos diminui o interesse dos mesmos em sair à 

rua, sendo assim um fator positivo na prevenção da infecção.  

Os sintomas dos gatos doentes podem ser bem variados; diarréia 

crônica, perda de peso, anemias, doenças respiratórias e até 

mesmo enfermidades mais graves como Linfomas. 

No Brasil ainda não existe, disponível, a vacina para prevenção da 

infecção pelo FIV, portanto a melhor maneira de prevenção é 

evitar que os gatos sejam expostos ao risco de infecção. 
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4- CLAMIDIOSE 

A Clamidiose é causada por uma bactéria, a Chlamydia Psittaci 

varfelis.  

Nos gatos infectados e doentes o principal sintoma é a 

conjuntivite severa que frequentemente se inicia em apenas um 

dos olhos e depois há a disseminação para o outro olho.  

O gato também pode apresentar tosse e espirros.  

Essa enfermidade é bastante comum entre os gatos que vivem em 

gatis.  

A melhor maneira de prevenção é também a vacinação e evitar 

grandes aglomerados de gatos. 

5- PERITONITE INFECCIOSA DOS FELINOS - PIF 

É causada por um coronavírus, sendo os filhotes os mais 

predispostos a desenvolver a doença quando expostos a este 

vírus. 

Felizmente, somente 10% dos gatos que entram em contato com 

o coranavírus chegam a desenvolver a doença.  
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Os principais sintomas são: perda de peso, falta de interesse pelo 

alimento, aumento de volume abdominal - ascite ou dificuldade 

respiratória - líquido no espaço pleural.  

Alguns gatos podem apresentar sintomas neurológicos como 

dificuldades em se locomover, saltar ou mesmo convulsões. 

É uma doença fatal, não existindo um tratamento eficaz. 

Não existem, no Brasil, vacinas para a prevenção.  

Portanto, a melhor maneira para minimizar o risco do seu gato se 

infectar com o coronavírus é evitar mais uma vez a aglomeração 

de gatos. 

6- CALICIVIROSE 

A Calicivirose ou Estomatite Viral dos gatos é uma doença viral, 

onde o agente causador é o calicivírus.  

Os gatos que vivem em abrigos ou gatis são predispostos a se 

infectarem e apresentar doenças (úlceras em língua e céu-da-

boca: palato).  

Os sintomas são salivação, dor ao mastigar, ausência de apetite 

e odor fétido na boca: halitose. 
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 A prevenção deve ser feita com o uso de vacinas anualmente e 

evitar aglomeração de animais. 

7- GIARDÍASE 

A giardíase é causada por um protozoário intestinal chamado 

giárdia.  

Os principais sintomas observados no gato infectado são vômitos 

e diarréia.  

É bastante frequente em ambientes com muitos gatos e pode se 

tornar um problema de difícil solução.  

Deve-se tratar todos os gatos doentes, pois eles são fontes de 

infecção para os demais gatos da propriedade. 

A prevenção é feita através da limpeza adequada e diária das 

caixas sanitárias (utilize desinfetantes e água fervente). 

8- GENGIVITE 

A gengivite é caracterizada por uma inflamação, muitas vezes 

severa, da gengiva.  

Os gatos doentes apresentam muita dificuldade para se 

alimentar, salivação e odor bucal fétido. 
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A inflamação gengival em gatos pode ter inúmeros fatores 

predisponentes dentre eles os agentes virais, tais como o Herpes 

vírus tipo 1, Calicivírus e o FIV que pode predispor os felinos 

infectados por gengivite. 

Os gatos da raça Maine Coon apresentam uma predisposição 

genética para esta doença. 

Não existe tratamento 100% eficaz mas, pode-se minimizar o 

problema levando o gato regularmente ao veterinário para 

limpezas de tártaro e a extração de dentes com problemas. 

9- DERMATOFITOSE 

A Dermatofitose ou ring worm ou simplesmente micose cutânea 

é causada pelo Microsporum canis e é bastante frequente entre 

os gatos de pelagem longa ou semilonga. 

Os Persas são os mais frequentemente acometidos.  

Os filhotes são os que desenvolvem lesões mais severas e 

disseminadas. 

Os principais sintomas são lesões cutâneas descamativas, que 

podem ser únicas ou múltiplos. 

A melhor maneira de prevenção é tratar todos os doentes e 

portadores crônicos.  
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Atualmente, existe uma vacina para prevenção e tratamento da 

doença, no entanto, uma avaliação a longo prazo se faz necessária 

para melhor definição da eficácia dessa vacina. 

10- OBESIDADE 

A obesidade entre os felinos é algo bastante frequente e 

preocupante, uma vez que essa condição corporal pode predispor 

o gato a inúmeras doenças, dentre as quais destacam-se a 

Diabetes Mellitus, as doenças articulares degenerativas, a 

Lapidose Hepática e a seborréia.  

Os hábitos naturalmente sedentários da espécie aliados à 

ingestão de dietas ricas em carboidratos são fatores que 

aumentam o risco da obesidade.  

Para prevenção, deve-se encorajar o gato a fazer exercícios físicos 

e oferecer dietas menos calóricas (carboidratos de novo, aff ) 
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PARABÉNS 

Finalmente, você aprendeu o que é bom para o seu gato!! 

E olha, eu vou te contar:  

Se ele pudesse falar, aposto que ele iria te agradecer muito (mas, 

eu tenho certeza de que ele fará isso do jeitinho dele ). 

Se você está aqui, é porque você dedicou um tempo da sua vida 

para descobrir os males que a comida tradicional comercial 

estava fazendo com o seu gatinho. 

Eu tenho certeza, que agora você sabe o que é bom e o que é ruim, 

em termos de nutrição, para o seu gato. 

Os fatos mostrados neste livro, são resultado de anos de 

pesquisas e estudos. 

Espero que ele sirva de guia, para o resto da sua vida e da vida do 

seu gato que eu sei que será longa. 

Conte-me como a saúde do seu gato melhorou depois de você ter 

aplicado os conceitos que você aprendeu aqui no livro e nos 

bônus...  

Basta enviar um e-mail para: 

depoimentos@gatocentenario.com.br 

mailto:depoimentos@gatocentenario.com.br
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E eu usarei você e o seu felino como exemplo, para milhões de 

pessoas que, infelizmente, ainda alimentam os seus gatinhos 

com ração comercial . 

MAS, CALMA QUE AINDA NÃO ACABOU  

Para saber onde comprar os alimentos que eu citei aqui e fazer 

tudo caber no seu orçamento, mesmo que seja muito limitado - 

Acesse o bônus “CARDÁPIO ECONOMICAMENTE VIÁVEL” e lá 

você vai ter acesso a tudo o que você precisa para dar a melhor 

alimentação para o seu gato (que seja do seu alcance e que caiba 

no seu bolso). 

Para saber como preparar as refeições com os ingredientes 

citados aqui, acesse o seu bônus “[GUIA DE] RECEITAS RÁPIDAS, 

PRÁTICAS E FÁCEIS DE PREPARAR” e prepare pratos deliciosos 

para o seu felino.  

Além disso, você também pode acessar o seu bônus “O MAPA DA 

TRANSIÇÃO” – Nele você aprende o que fazer para mudar a 

alimentação do seu felino aos poucos para não assustá-lo ou caso 

ele não tenha aceitado bem a nova dieta. 

E, finalmente, acesse o bônus “VENENOS OCULTOS” para se 

precaver de venenos que muitos acham que são alimentos 

saudáveis para gatos. 
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Então, é isso! 

Mais uma vez meus parabéns e uma boa saúde para você e para 

o seu gato. 

Tenho certeza que o seu felino será um GATO CENTENÁRIO e você 

presenciará na sua vida, na sua casa, um belo exemplo da 

LONGEVIDADE FELINA  

Um abraço!!! 

Damião Moreira – O autor 
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