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Prezado(a) Médico(a) Veterinário(a)
É com grande satisfação que lhe apresentamos o DOSSIÊ TÉCNICO de
PURINA® PRO PLAN® gatos, este material dedicado exclusivamente
para a classe médico veterinária tem o intuito de garantir a correta
informação sobre os nossos produtos e o conhecimento de todas as
tecnologias e embasamentos científicos desenvolvidos para cada
fórmula.
As fórmulas super premium PURINA® PRO PLAN® são preparadas
com ingredientes da mais alta qualidade, rigorosamente
selecionados e sem corantes. Resultados de décadas de pesquisa e
desenvolvimento, a linha PRO PLAN® é destinada a oferecer a
melhor nutrição que os animais precisam para atingir seu máximo
potencial e viver uma vida longa e saudável.
A NESTLÉ® PURINA® acredita que, com este tipo de material,
valoriza e auxilia você como especialista a obter informações
adequadas para fazer as melhores escolhas e recomendações para
cada paciente.

ESTE MATERIAL É DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO PROFISSIONAL MÉDICO VETERINÁRIO. NÃO É PERMITIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA CONSUMIDORES.
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO, SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO. IMPRESSO NO BRASIL - AGOSTO -2015.
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DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN ® CAT

A EMPRESA

LÍDERES NA NUTRIÇÃO DE ANIMAIS DE
ESTIMAÇÃO HÁ MAIS DE 85 ANOS

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
NOSSO OBJETIVO, NOSSA PAIXÃO
Na NESTLÉ® PURINA® Pet Care, sabemos quão importante são os animais de estimação. Por este
motivo nosso objetivo é fornecer uma completa linha de produtos inovadores que nos ajudem a cuidar
da saúde dos gatos e a melhorar sua qualidade de vida. Nosso objetivo é enriquecer a vida dos animais
de estimação e das pessoas que cuidam deles.

PURINA ® PRO PLAN ®
A DIFERENÇA DE UM CUIDADO INCONDICIONAL
Há mais de 85 anos, NESTLÉ® PURINA® cumpre com o compromisso de ser líder mundial no cuidado dos
animais de estimação, desenvolvendo produtos inovadores e da mais alta qualidade. Todos os alimentos PURINA® PRO PLAN® para animais de estimação são desenvolvidos pelo centro de produtos
PURINA® com base em Lausanne (Suíça), St.Louis, St. Joseph, Missouri (EUA), Amiens (França) e em
Salcha (Alaska).
Nossas fórmulas fornecem uma nutrição 100% completa e balanceada, baseada nos diferentes
momentos da vida dos gatos. Para cada um destes momentos PURINA® PRO PLAN® conta com tecnologias inovadoras e vanguardistas que permitem dar a cada animal de estimação aquilo que precisam em
cada etapa da sua vida. As fórmulas PURINA® PRO PLAN® são preparadas com ingredientes da mais
alta qualidade, rigorosamente selecionados e sem corantes.
A linha super premium PURINA® PRO PLAN® é resultado de décadas de pesquisa e desenvolvimento
focada em oferecer a melhor nutrição que os animais necessitam para atingir o máximo de seu potencial e viver uma vida longa e saudável.
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PRODUTOS PRO PLAN ® CAT

MOMENTOS IMPORTANTES NA VIDA DE UM GATO
Uma adequada nutrição é um aspecto chave para o correto funcionamento dos sistemas naturais de
proteção dos gatos. Em cada momento da vida, os animais necessitam de uma alimentação que

MOMENTOS
CHAVE
São os diferentes momentos
que os gatos passam durante a
vida, necessitando de uma
nutrição otimizada para
oferecer saúde e bem-estar.

assegure seu bem-estar e saúde.
O grande desafio dos nutricionistas é a criação de fórmulas que contenham ingredientes da mais alta
qualidade, utilizando tecnologias inovadoras para satisfazer as necessidades específicas de cada gato.
Tais necessidades nem sempre são as mesmas, mas vão se modificando nas diferentes etapas da vida.
As necessidades nutricionais variam desde filhote até a idade adulta, tendo em cada momento
diferentes particularidades de estilo de vida, conformação corporal ou sensibilidades especiais.
Saber reconhecer as necessidades específicas do gato permite ao médico veterinário recomendar com
precisão a fórmula apropriada para cada ocasião. Por essa razão, PURINA® PRO PLAN® conta com uma
ampla variedade de fórmulas adaptadas para para fornecer a melhor nutrição para cada momento da
vida dos gatos.
NESTLÉ® PURINA® Pet Care desenvolveu tecnologias diferentes na linha PURINA® PRO PLAN® Cat
para uma nutrição específica de cada gato em cada momento importante da sua vida, melhorando a
qualidade e a expectativa de vida.

//.01 PROTEÇÃO INICIAL

Ajuda os filhotes em seu desenvolvimento e proteção iniciais.

//.02 VITALIDADE

Nutrição avançada para o bem-estar dos gatos adultos.

//.03 VITAL PLUS 7+

Cuida da saúde dos gatos acima dos 7 anos de idade prolongando sua vitalidade.

//.04 EM FORMA

Promove uma ótima condição física e um peso ideal.

//.05 SENSÍVEL

Contribui para a diminuição dos transtornos de tolerância em gatos sensíveis.

//.06 CUIDADO ESPECIAL

Nutrição na medida para gatos com necessidades especiais.

.08

Nutrindo cada momento-chave
da vida.
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PRODUTOS PRO PLAN ® CAT

TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS
A SERVIÇO DA NUTRIÇÃO FELINA
Os peritos em nutrição animal da NESTLÉ® PURINA® estudaram profundamente as necessidades dos
gatos em cada momento importante da sua vida, para criar fórmulas exclusivas que garantissem seu
ótimo desenvolvimento e bem-estar. A linha PURINA® PRO PLAN®, baseada nos últimos avanços
científicos, oferece tecnologias específicas que se adaptam às necessidades de cada gato em
qualquer situação.

Tecnologia OPTISTART ®, contém colostro e proteínas de qualidade, vitaminas e
antioxidantes que ajudam a fortalecer os filhotes e a estender a proteção durante
seu primeiro ano de vida.

Tecnologia OPTIDIGEST ®, inclui prebióticos naturais, que estabilizam a microbiota intestinal
ajudando a otimizar a absorção de nutrientes essenciais para uma ótima digestão.

Tecnologia OPTIAGE® com Brain Protection Blend, exclusiva combinação de aminoácidos,
antioxidantes naturais, vitaminas do complexo B e ômegas 3 e 6, que ajudam a proteger e a
manter a atividade cerebral dos gatos idosos.

Tecnologia OPTIFIT ®, formulada com níveis baixos de gorduras e calorias e um nível elevado de fibra
natural para ajudar a redução de peso.

Tecnologia OPTIDERMA® com ômegas 3 e 6 está formulada com um número limitado de fontes de
proteínas para ajudar a diminuir as sensibilidades alimentares.

with DUAL STONE PROTECTION

Tecnologia OPTITRACT com Dual Stone Protection inclui uma combinação de nutrientes que
dificultam a formação de cristais de estruvita e de oxalato, mantendo e protegendo a saúde do
trato urinário inferior dos gatos adultos.

Tecnologia OPTIRENAL®, formulada com uma mistura de nutrientes, incluindo antioxidantes,
aminoácidos e ácidos graxos ômegas 3 e 6, que ajudam a manter um ótimo funcionamento renal.
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Portfólio de Produtos

As tecnologias exclusivas,
suas fórmulas e benefícios.
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OPTISTART®

Ajuda os gatinhos a superar a fase
mais delicada de proteção
Proteção Inicial

Tecnologia OPTISTART®, contém colostro e outras proteínas de qualidade,
vitaminas e antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico imaturo
dos gatinhos e a estender a sua proteção durante o primeiro ano de vida.

O sistema imunológico do filhote não está completamente desenvolvido no momento do nascimento. Embora seja difícil estabelecer quando
se completa seu amadurecimento, a maioria dos pesquisadores concordam que isto ocorre próximo de 12 semanas de idade. Este momento
coincide com o início da eliminação dos anticorpos maternos transferidos através do colostro.
Um ou dois dias após o nascimento, os microrganismos do meio
ambiente colonizam o trato digestivo. Através da fermentação no
intestino, as bactérias do cólon produzem uma ampla variedade de
compostos que afetam a fisiologia do intestino e de outros sistemas do
organismo. A microbiota gastrointestinal desempenha um papel
fundamental no desenvolvimento da imunidade, já que atua
promovendo a saúde através do estímulo do sistema imunológico,
tanto localmente, no intestino, como de forma geral. Além disso, os
microrganismos benéficos do intestino sintetizam vitaminas, inibem o
crescimento de patógenos e ajudam no processo digestivo.
Os microrganismos intestinais endógenos competem com os patógenos e propiciam um ambiente favorável para o desenvolvimento das
bactérias benéficas. Além da barreira física proporcionada pelas
membranas mucosas que recobrem o trato gastrointestinal e do tecido
linfóide associado ao intestino, a microbiota gastrointestinal é essencial
como parte do sistema de defesa natural do organismo.
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No momento do desmame se produzem trocas em grande escala na
composição da microbiota gastrointestinal. A capacidade dos microrganismos patógenos ou benéficos de se fixarem no intestino é muito
maior durante este período de transição. Durante o desmame, o
estresse ocasionado pode apresentar mudanças na população microbiana e desta forma diminuir a função protetora da barreira intestinal.

//.01 AS PROPRIEDADES DO COLOSTRO
À medida em que a Nutrição Animal avançou, foram identificados
certos nutrientes e ingredientes ativos que podem ter um efeito benéfico na saúde dos animais. Estes nutrientes e ingredientes contêm
compostos bioativos que exercem um impacto positivo no sistema
imunológico e gastrointestinal.
Este é o caso do colostro bovino, que foi identificado como um dos
ingredientes bioativos imunoestimulantes. Diversos estudos demostraram que os anticorpos naturais (imunoglobulinas) e outros fatores de
crescimento bioativos presentes no colostro, podem reforçar o sistema
imunológico imaturo dos filhotes e equilibrar sua microbiota intestinal,
o que não só promove a absorção de nutrientes, como também ajuda a
diminuir as infecções, a diarreia e a inflamação intestinal. Além disso, o
colostro é uma boa fonte de aminoácidos de fácil assimilação para que
as células intestinais mantenham a sua saúde e sua função de barreira.

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN® CAT

OPTISTART®

O colostro bovino se produz imediatamente após o nascimento do
bezerro e é composto por secreções da glândula mamária e proteínas
procedentes da corrente sanguínea materna. Sua composição é
determinada pela estrutura da placenta. Diversos estudos sugerem
que os componentes do leite bovino (promotores do crescimento,
imunoglobulinas e oligossacarídeos) representam uma forma potencialmente útil para manter a microbiota intestinal e a imunidade. O
colostro bovino e a fração de proteína do soro do leite e não só
contém imunoglobulinas, como também lactoferrina, ß-lactoglobulina
e ß-lactoalbumina, que apresentam a capacidade de formar a função
imunológica e a microbiota intestinal.

A NESTLÉ® PURINA® realizou um estudo, de 44 semanas de duração,
com a participação de 24 gatinhos domésticos de pelo curto, sadios,
desmamados com 12 semanas de idade, com o intuito de conhecer
os efeitos que o OptiStart® exerce sobre o sistema imunológico e a
saúde intestinal dos gatos. Os animais foram divididos em dois
grupos (n=12) segundo o seu peso, idade, sexo, e estado imunitário.
A um dos grupos (Grupo controle) foi ministrada uma dieta completa
e balanceada (PRO PLAN® Kitten frango e arroz) ao outro grupo foi
ministrada a mesma dieta complementada com colostro (Grupo
OptiStart®). Todos os gatinhos foram alimentados com a dieta do
grupo controle nas quatro semanas prévias ao início do estudo.

Além disso, no momento do nascimento, se produz uma mudança
brusca na barreira intestinal dos filhotes, que transcorre entre 12 e
22 semanas até que se constitua uma barreira física completamente
funcional.

Durante a prova foi monitorada a resposta imunitária e a saúde
intestinal com o objetivo de determinar o efeito que a dieta exercia
sobre eles. Foram vacinados os animais contra o vírus da raiva na
semana 0 do estudo e a vacina de reforço na semana 38. Durante o
estudo foram coletadas amostras de sangue e fezes e pesaram os
gatinhos mensalmente. Além disso, para avaliar a resposta imunológica em condições de estresse os gatinhos passaram por uma
mudança de alojamento na quarta semana depois do início do teste.
(Gráfico 1)

Para funcionar com maior eficiência, as células da mucosa intestinal
precisam de grandes quantidades de glutamina, fonte energética
essencial para os colonócitos, que pode ser sintetizada a partir dos
aminoácidos de cadeia ramificada e outros aminoácidos essenciais
presentes no colostro.

//.02 O QUE É OPTISTART®?
NESTLÉ® PURINA® formulou esta tecnologia única, destinada
especificamente a filhotes em crescimento, que inclui os efeitos
benéficos do colostro bovino. OptiStart é uma inovadora mistura de
anticorpos naturais de colostro e antioxidantes, que protege o
sistema de defesa natural dos filhotes.
O colostro incluso na tecnologia OptiStart® é produzido seguindo
padrões restritos de fabricação. O colostro provem de explorações
leiteiras certificadas pelo USDA e o FAD e é recolhido dentro das 12
horas posteriores a sua produção. As vacas são alimentadas com
dietas livres de hormônios sintéticos, pesticidas ou antibióticos. Assim
que o colostro é recolhido, se desidrata mediante métodos que
garantem a biodisponibilidade dos componentes bioativos e dos
fatores nutricionais. Por meio de análises químicas e microbiológicas,
confirma-se que o colostro não apresenta antibióticos residuais,
pesticidas ou bactérias patogênicas. A espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) é utilizada para avaliar as proteínas, gordura,
lactose, as cinzas e a umidade do produto. Finalmente se determina o
conteúdo dos compostos bioativos do colostro por meio da imunodifusão radial e cromatografia líquida de alta eficácia (HPLC).

i
O colostro contém numerosos componentes que
proporcionam significativos benefícios para a saúde
imunológica e intestinal, além de fatores de
crescimento e compostos bioativos que favorecem a
maturação intestinal e melhoram a capacidade de
crescimento e reparação dos tecidos.
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PROGRAMA DE ESTUDO

GRÁFICO 1

» VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

» REFORÇO DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA
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GRÁFICO 2

NÍVEIS DE ANTICORPOS ANTIRRÁBICOS

Para valorizar a saúde intestinal dos gatinhos foi identificada por
PCR a população bacteriana das amostras fecais (lactobacilos,
bifidobactérias e clostrídios).
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RESULTADOS E CONCLUSÕES
Os resultados do teste deixam claro que a dieta complementada com
colostro melhorou o estado imunológico e a saúde digestiva dos
gatinhos sem causar uma superestimulacão.
Os níveis de anticorpos dos gatinhos alimentados com a dieta
complementada com colostro na semana 40 do estudo, foram
mais que o dobro que os apresentados pelo grupo controle
(p<0,05). A resposta significativamente mais alta do grupo
OptiStart®, indica que o colostro melhora o estado imunológico,
embora esta resposta seja específica do reforço vacinal, também
é indicativa de uma melhora da resposta sistêmica geral. Desta
forma, o sistema imunológico dos gatinhos do grupo OptiStart®
está “preparado” para agir de forma mais rápida e mais forte
quando o organismo entrar em contato com um patógeno (gráfico
2). Apesar da melhor resposta imunológica não se produziu uma
superestimulação do sistema, porque os níveis dos quatro indicadores de inflamação ficaram dentro das margens normais.
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i
OptiStart® melhora significativamente a
resposta imune específica, sem que se produza
uma superestimulação do sistema. Este é o sinal
de um sistema imunológico sadio que responde
unicamente perante a um desafio. Por isto, os
gatinhos alimentados com uma dieta complementada com colostro respondem bem diante de
um desafio imunológico e não sofrem uma
hiperativação do sistema.

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN® CAT

OPTISTART®

As células imunológicas intestinais são capazes de secretar IgA
no lúmen do intestino, que evita a aderência dos patógenos às
superfícies mucosas, transporta os patógenos potenciais das
células até a luz do intestino e se unem aos vírus para inibir sua
multiplicação. Com o tempo o IgA intestinal é excretado nas fezes
porque uma concentração maior de igA fecal indica uma estimulação imunológica das mucosas locais. Os valores fecais de igA para
os gatinhos alimentados com o colostro foram 48% superiores aos
do grupo controle (gráfico 3).
GRÁFICO 3
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Quando o organismo sofre uma situação de estresse pode produzir
alterações na microbiota intestinal. Quanto mais parecido é o
perfil da população microbiana antes e depois do estresse, maior
é a estabilidade presente na microbiota, tendo assim uma melhor
absorção de nutrientes e uma menor suscetibilidade à diarreia
relacionada com o estresse. Os gatinhos que receberam o colostro
apresentaram maior porcentagem de semelhança na sua população microbiana intestinal antes e depois da situação de estresse.
(Gráfico 4)
Ao longo de todo o teste não se encontraram diferenças significativas no peso corporal dos gatinhos dos dois grupos experimentais
e nem na taxa de crescimento, que permaneceram em ambos os
grupos dentro do normal. (Gráfico 5)

i
OptiStart® estabiliza a população microbiana em
situações de estresse, que permite uma ótima
absorção de nutrientes e menor suscetibilidade à
diarreias relacionadas ao estresse.
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» Conclusão
Melhora significativamente o estado imunológico dos
filhotes. A resposta das vacinas é melhor e mais
rápida.
Potencializa de forma significativa a saúde intestinal
dos gatinhos.
Não provoca hiperatividade do sistema imunológico
dos filhotes. A resposta somente se produz quando
necessário, sinal de um sistema imunológico sadio e
ativo.
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Ajuda os filhotes a superar
uma fase delicada
Vitalidade
Adulto
Em forma
trole de Peso
Con

importância uma nutrição adequada neste período de crescimento e desenvolvimento para que os gatinhos superem com êxito o estresse fisiológico que

»

Sensitive
Ur
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r i o E s t e ri liz
Cui
d a d o E s p e cial

representa esta etapa da sua vida.

PURINA® PRO PLAN® Kitten

Adulto 7+

dois dos sistemas de proteção natural dos gatos. Por este motivo é de vital

Vital Plus 7+

uma supressão do sistema imunológico e alterações no trato gastrointestinal,

Sensível

santes que podem afetar negativamente a sua saúde. O estresse pode provocar

Proteção Inicial
Kitten

Durante seu primeiro ano de vida, os gatinhos enfrentam muitos fatores estres-

com OptiStart®

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PURINA® PRO PLAN® Kitten é a nutrição avançada para uma proteção completa e um ótimo crescimento. Está
especialmente formulado para atender as necessidades nutricionais dos gatinhos de 1 até 12 meses de idade
e das fêmeas gestantes e lactantes.

Tecnologia OPTISTART®, contém anticorpos naturais do colostro e outras proteínas de qualidade,
vitaminas e antioxidantes que ajudam a fortalecer os filhotes e a estender a proteção durante seu primeiro
ano de vida.

PROTEÇÃO
EQUILIBRADA.
Tecnología
OptiStart®
com colostro.

PURINA® PRO PLAN® Kitten com OptiStart®,
contém anticorpos naturais do colostro e outras
proteínas de qualidade, vitaminas e antioxidantes que ajudam a desenvolver e fortalecer os
sistemas imaturos dos filhotes e a estender a
proteção durante seu primeiro ano de vida.
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OTIMIZA A
ABSORÇÃO
DE NUTRIENTES.
Com colostro.

PURINA® PRO PLAN® Kitten com OptiStart®,
é formulado com colostro que promove um
sistema digestivo estável, para que o filhote possa
absorver uma maior quantidade de nutrientes.

DESENVOLVIMENTO
SAUDÁVEL DO
CÉREBRO E DA VISÃO.
DHA, ácido graxo essencial
Ômega 3.

PURINA® PRO PLAN® Kitten com OptiStart®,
contém DHA, encontrado naturalmente no leite
materno, que estimula o desenvolvimento do
cérebro e da retina dos gatinhos. A Vitamina A e
a Taurina também contribuem para um desenvolvimento ótimo da visão.

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN® CAT

»

OPTISTART®

»

INGREDIENTES

Carne mecanicamente separada de frango (13%), farelo de glúten de
milho*, farinha de subprodutos de frango, quirera de arroz, gordura
animal estabilizada com tocoferóis (fonte de vitamina E), milho
integral moído*, glúten de trigo, farinha de peixe, óleo de peixe,
colostro bovino em pó (0,1%), levedura seca de cervejaria, cloreto de
potássio, cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, hidrolisado
de fígado de ave e suíno, ácido fosfórico, L-lisina, DL-metionina,
taurina, vitaminas (A, D3, E, K3, B12, ácido ascórbico, mononitrato de
tiamina, suplemento de riboflavina, cloridrato de piridoxina, niacina,
biotina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina),
minerais (sulfato de zinco, proteinato de zinco, sulfato ferroso,
sulfato de cobre, proteinato de cobre, sulfato de manganês, proteinato de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), antioxidante
BHT. *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene:
Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces
viridochromogenes e Zea mays.

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12%), Proteína bruta (Mín.) 400 g/kg (40%),
Extrato etéreo (Mín.) 180 g/kg (18%), Matéria fibrosa (Máx.) 25 g/kg
(2,5%), Matéria mineral (Máx.) 70 g/kg (7,0%), Cálcio (Mín./Máx.) 9.000
mg/kg / 13 g/kg (0,90% / 1,3%), Fósforo (Mín./Máx.) 9.000 mg/kg / 14 g/kg
(0,90% / 1,4%), Potássio (Mín.) 6.000 mg/kg (0,60%), Sódio (Mín.) 2.000
mg/kg (0,20%), Zinco (Mín.) 120 mg/kg (0,012%), Cobre (Mín.) 15 mg/kg
(0,0015%), Manganês (Mín.) 30 mg/kg (0,003%), Lisina (Mín.) 13 g/kg
(1,3%), Metionina (Mín.) 7.000 mg/kg (0,70%), Taurina (Mín.) 1.200 mg/kg
(0,12%), DHA (ácido docosahexaenoico) (Mín.) 400 mg/kg (0,04%), Vitamina A (Mín.) 10.000 UI/kg

»

CONSERVAÇÃO

Conservar em lugar fresco e seco. Fechar com cuidado depois de usar
e não guardar perto de produtos que possam ser tóxicos.

»

APRESENTAÇÕES

400g, 1,5kg, 3kg e 7,5kg

VALORES NUTRICIONAIS COMPARADOS
PRO PLAN ® KITTEN

Carne* de frango (13%)

Quirera de arroz

Farelo de glúten de milho

Glúten de milho

Farinha de subprodutos
do frango

Farinha de vísceras de aves

PROTEÍNA BRUTA ( MÍN.)

40%

34%

EXTRATO ETÉREO ( MÍN.)

18%

16%

FIBRA BRUTA ( MÁX.)

2,50%

3,6%

ENERGIA METABOLIZÁVEL

4.350 kcal/kg

4.066 kcal/kg

PRINCIPAIS INGREDIENTES

NÍVEIS DE
GARANTIA

OUTRO ALIMENTO
“SUPER PREMIUM”

PRO PLAN ®

* Carne mecanicamente separada

QUANTIDADES DIÁRIAS RECOMENDADAS*
IDADE DOS GATINHOS

PORÇÃO DIÁRIA

3 - 6 semanas

1/6- 1/3 xícara (15 - 30 g)

7 semanas - 6 meses

1/3- 3/4 xícara (30 - 70 g)

7 - 12 meses (1 ano)

3/4 - 1/2 xícara (70 - 45 g) (1)

GATAS ADULTAS
GESTANTES LACTANTES

PESO

Médio
Grande

QUANTIDADE
GESTAÇÃO

LACTAÇÃO

2,0 - 3,5 Kg.

1/2 - 3/4 xícara (45 - 70 g)

2/3 - 1 xícara (60 - 90 g)

3,5 - 6,5 Kg.

3/4 - 1 xícara (70 - 90 g)

1 - 1 1/2 xícara (90 - 135 g)

* * Obs. Cada xícara de chá padrão (200 ml) contém aproximadamente 90 g de PURINA® PRO PLAN® Kitten Optistart. A partir de 3 semanas os gatinhos podem comer a ração umedecida com água. Acrescente 1 parte de água para
cada 3 partes de produto e reduza gradativamente a quantidade de água até que comam o alimento completamente seco. Caso o alimento seja umedecido descartar a porção não consumida.
(1)
Na transição de filhote para adulto, as necessidades calóricas dos gatos diminuem. Ajuste a quantidade de alimento para manter uma condição corpórea ideal e evitar o exceso de peso.
As mudanças na alimentação do seu gato devem ser feitas gradualmente em um período de 7 a 10 dias; substitua pequenas quantidades de alimento até que seu gato coma exclusivamente PURINA® PRO PLAN®.
A quantidade diária recomendada deve ser ajustada dependendo das condições ambientais, do nível de atividade do gato e de sua condição física.
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Ajuda a otimizar a digestão e a absorção
dos nutrientes nos gatos adultos
Vitalidade

Tecnologia OPTIDIGEST®, inclui prebióticos naturais, que estabilizam a flora intestinal ajudando a
otimizar a absorção de nutrientes necessários para
uma melhor e mais saudável digestão

Sabe-se que a fibra alimentar ajuda a manter o sistema digestivo
saudável. Os benefícios da fibra dependem, em grande parte do tipo
que se consome:

//.01 OS BENEFÍCIOS DAS FIBRAS PREBIÓTICAS
Algumas fibras fermentáveis podem se classificar como prebióticos. Os
prebióticos são ingredientes da dieta não digeríveis, que exercem um
efeito benéfico sobre a saúde intestinal, uma vez que estimulam de
forma seletiva o crescimento ou a atividade de um número limitado de
bactérias no cólon. Os frutooligossacarídeos (FOS) foram os primeiros
ingredientes a serem reconhecidos como prebióticos. Os prebióticos
incluem a inulina que está composta de unidades de FOS de cadeia
curta e longa e a oligofrutose, que está formada por unidades de FOS
de cadeia curta.

» As fibras insolúveis são pouco fermentáveis pela microbiota do trato Os FOS de cadeia curta podem ser obtidos por hidrólise da inulina ou
gastrointestinal, aumentam a quantidade de matéria fecal e proporcionam volume no trato gastrointestinal. Desta forma mantém a regularidade e promovem o movimento de toxinas e carcinógenos potenciais
da zona intestinal.

por meio de síntese. Tanto a inulina como os FOS de cadeia curta são
prebióticos reconhecidos. A raiz da chicoria é uma fonte rica em
Inulina.
As fibras prebióticas exercem benefícios tanto no nível estrutural

» A fibra solúvel é fermentada pela microbiota do trato intestinal, e (sobre a espessura da mucosa, a altura das vilosidades ou a profundiassim otimiza-se a digestão mantendo o trato digestivo equilibrado e
sadio. A fibra solúvel fermentável tem numerosos benefícios no trato
intestinal:

dade da cripta) quanto no nível funcional (transporte e absorção de
nutrientes) do trato digestivo; embora as fibras não prebioticas ajudem
a manter uma digestão saudável, as fibras prebióticas exercem efeitos
benéficos adicionais e promovem a saúde digestiva.

› Ajuda a regularizar o tempo do trânsito e o esvaziamento gástrico em
momento de estresse e assim normaliza-se a consistência das fezes.

› Aumenta a atividade das enzimas para melhorar a digestão.
› Aumenta o peso e a extensão da mucosa (vilos intestinais), aumentado
a superfície para a absorção de nutrientes.

› Aumenta a retenção de água, melhorando a consistência das fezes.
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A fermentação da fibra prebiótica pela microbiota intestinal é a responsável de muitos dos seus efeitos benéficos. Durante sua fermentação
se produzem ácidos graxos de cadeia curta (AGCC): acetato, propionato
e butirato, que reduzem o pH intestinal, proporcionando um meio mais
favorável para o crescimento da microbiota, que exerce efeitos benéficos no trato intestinal. Além disso, um pH mais baixo favorece a
absorção de minerais. O butirato é particularmente importante para a
promoção da saúde digestiva, porque é a principal fonte de energia das
células intestinais que intervém na maturação, na diferenciação e na
apoptose celular.

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN® CAT
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RESULTADOS E CONCLUSÕES
Ao consumir fibras prebióticas, ocorre uma otimização da função das
células intestinais.
Os principais mecanismos que se acredita que a ingestão da fibra
prebiótica melhora a absorção dos minerais são:
» A diminuição do pH cecal. Um menor pH cecal aumenta a solubilidade do minerais e portanto, a absorção dos mesmos. Estudos recentes
tem demostrado que o aumento da absorção de cálcio se produz
principalmente no cólon.
» Aumento da altura das vilosidades da cripta e do número de células
epiteliais por cripta, que pode incrementar a absorção passiva de
cálcio, fósforo e magnésio.

A concentração de bifidobactérias aumentou significativamente na
resposta à presença de inulina ou FOS de cadeia curta in vitro (tabela
1), embora a fonte de oligossacarídeos não tenha influenciado nos
resultados. Todas as fontes de oligossacarídeos aumentaram a
produção de AGCC (acetato, butirato e propionato) (tabela2). Posto
que as mudanças observadas nas bifidobactérias foram similares às
citadas nas provas de prebióticos em gatos in vivo, as modificações
na produção de AGCC podem ser indicativas das mudanças que
ocorrem no animal.

ESTUDOS PUBLICADOS SOBRE A EFICIÊNCIA
DOS PREBIÓTICOS IN VIVO.

//.02

//.02 O QUE É OPTIDIGEST®?
A NESTLÉ® PURINA® formulou uma tecnologia única, destinada
especificamente a gatos adultos. É uma combinação de nutrientes que
incluem inulina, um prebiótico natural, fonte primaria de frutooligossacarídeos (FOS), para a estabilização da microbiota intestinal.

//.03 COMO FUNCIONA OPTIDIGEST®?
A NESTLÉ® PURINA®, através de estudos publicados e internos,
demonstrou a eficácia da fibra prebiótica para os gatos.
FERMENTAÇÃO IN VITRO DAS FONTES DE
OLIGOSSACÁRÍDEOS
ANÁLISES REALIZADAS
Nas amostras fecais in vivo, as mudanças na produção de Ácidos
Graxos de Cadeia Curta (AGCC), particularmente do butirato, são
difíceis de medir, uma vez que as células do cólon utilizam rapidamente
o butirato. Por este motivo, se utiliza com frequência a fermentação in
vitro para determinar os efeitos dos prebióticos na produção de AGCC.
NESTLÉ® PURINA® realizou duas provas da fermentação fecal felina in
vitro com várias fontes de oligossacarídeos. Foram analisadas, no início
da experiência e às 12 horas da mesma, a microbiota e os AGCC. Durante a primeira prova se compararam duas fontes de FOS procedentes da
inulina: a chicória e o agave. No segundo ensaio se comparou a chicória
com os FOS de cadeia curta. Uma amostra controle, sem nenhuma fonte
de oligossacarídeos, foi analisada durante cada prova.

Embora nem cães nem gatos costumem consumir uma dieta rica em
fibras naturais, o National Research Council (NRC - 2006) reconheceu
recentemente os efeitos benéficos que a fibra tem sobre a saúde
intestinal de ambos. Durante o debate sobre a digestão, a absorção
e a utilização de carboidratos fermentáveis, os autores expuseram
que a natureza carnívora dos gatos, seu cólon relativamente pequeno (<20% da longitude do trato gastrointestinal total) e a falta de um
ceco funcional, sugeriram, no passado, que os gatos não poderiam
utilizar a fibra alimentar como os outros monogástricos. Porém, isso
não é assim: a redução do pH na digestão depois do consumo de
amido é sem dúvida devido às AGCC produzidos pela fermentação
microbiana no intestino grosso. Durante o debate dos benefícios da
fibra e dos prebióticos em cães e gatos, os autores do NRC generalizaram os benefícios nas duas espécies.
Uma serie de ensaios publicados em gatos in vivo tem demostrado um
aumento das bifidobacterias fecais ou lactobacilos em resposta ao
consumo de prebióticos. Terada e col. (1993) alimentaram gatos com 175
mg de lactosacarose /dia durante 14 dias. Os autores avaliaram as
modificações na população microbiana e nos compostos de odor das
fezes. Quando era oferecido aos gatos uma dieta complementada com
lactosacarose, aumentavam os níveis de lactobacilos fecais e diminuíam
os de clostridios e de enterobacterias.
Sparkes e col. (1998) alimentaram gatos com dietas comuns durante oito
semanas, ao final destas coletaram amostras de fezes para determinar
os níveis basais. Novamente coletaram amostras de fezes depois de
alimentar os animais com uma dieta complementada com 0,75% de
fructooligosacarídeos, durante 12 semanas. Os gatos apresentaram
significativamente mais lactobacilos fecais quando foram alimentados
com a dieta complementada com prebióticos. Patil e colaboradores
complementaram tanto dietas secas (2001), quanto enlatadas (2002)
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com raiz de chicória, uma fonte rica em inulina. Em ambos os estudos, os
gatos foram alimentados com uma dieta controle durante 15 dias, para
depois submetê-los ao tratamento experimental ou à dieta controle,
durante outro período de 15 dias. Foram coletadas amostras fecais nas
quais foram analisadas a microbiota ao final de cada uma destas etapas.
Os gatos alimentados com o alimento seco em 1%, 2% ou 3% de chicória
mostraram um aumento significativo nas concentrações de bifidobactérias ou lactobacilos nas fezes. Os gatos alimentados com alimento úmido
com 1% ou 1,5 % de chicória apresentaram concentrações significativamente mais altas de bifidobactérias fecais.
Kanakupt e col. (2011) suplementaram a dieta dos gatos com 0,5% de
fruto ou galactosacarídeo. Independentemente da fonte de oligossacarídeos, as concentrações de bifidobacterias fecais aumentaram em
resposta ao consumo do prebiótico. Da mesma maneira, os gatos
alimentados com alimento úmido complementado com chicória (fonte
de inulina) durante três meses, tiveram um aumento de 1,6 log na
concentração de bifidobacterias nas fezes. (p<0,002).
O laboratório de George Fahey publicou uma pesquisa sobre os
efeitos da celulose, dos FOS e da pectina na microbiota e nos catabólitos protéicos dos gatos (Barry e col., 2010). O consumo de FOS
aumentou as concentrações de butirato fecal e de bifidobacterias. Os
autores concluíram que tanto a pectina quanto os FOS podem ser
fontes de fibra úteis para melhorar a saúde intestinal nos gatos.
Também concluíram que a dieta com FOS era mais benéfica em
comparação com a pectina porque os frutanos parecem produzir uma
microbiota mais benéfica do que a pectina produz.

i
Diminui o pH intestinal graças à produção de AGCC,
favorecendo a absorção de minerais proporcionando
um ambiente favorável e propício para o crescimento
da microbiota intestinal benéfica.
Incrementa as concentrações de bifidobactérias e
lactobacilos nas fezes.
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» Conclusão
Existem evidências publicadas de que os prebióticos
são eficazes em gatos. A comunidade científica tem
aceitado que os benefícios dos prebióticos, como a
inulina e os FOS, vão muito além da fibra não
prebiótica. A fibra prebiótica auxilia na manutenção
da saúde digestiva nos gatos e na melhor digestão e
absorção de nutrientes.
Normaliza o trânsito e esvaziamento gástrico.
Aumenta o volume fecal, diluindo
possíveis toxinas nas fezes.
Aumenta a atividade das enzimas para
melhorar a digestão.
Aumenta a superfície de absorção de nutrientes.
Aumenta a retenção de água melhorando a
consistência das fezes.
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MICROBIOTA NA FERMENTAÇÃO IN VITRO (AMOSTRAS FECAIS DE GATO - MICROBIOTA INTESTINAL)

Lactobacilos (log)

Bifidobacterias (log)
0

12

Diferença

0

12

Diferença

Controle

5,26

5,53

0,27

8,43

8,47

0,04

Inulina (chicória)

5,88

7,07

1,19*

8,41

8,86

0,45*

Inulina (agave)

5,84

7,03

1,19*

8,39

9,11

0,72*

Controle

5,51

5,64

0,13

8,87

9,32

0,46

Inulina (chicória)

5,85

7,61

1,77 *

8,80

9,27

0,47

FOS de cadeia curta

6,09

7,82

1,73*

8,64

9,18

0,54

Tempo (horas)
Teste 1

Teste 2

* Diferenças significativas frente ao grupo controle (p<0,005).

TABELA 2

PRODUÇÃO DE AGCC 12 HORAS APÓS A FERMENTAÇÃO IN VITRO (AMOSTRAS FECAIS DE GATO - MICROBIOTA INTESTINAL)
(µMOL/G DE MATÉRIA SECA*).

Acetato

Propionato

Propionato

Controle

175

40

27

Inulina (chicória)

2453**

1964**

855**

Inulina (agave)

2555**

2467**

1102**

Teste 1

Teste 2
Controle

150

Inulina (chicória)

3182**

2349**

46

460**

36

FOS de cadeia curta

2528**

3081**

747**

*Todos os resultados foram corrigidos para o tempo 0 nas concentrações de ácidos graxos de cadeia curta.
** Diferenças significativas frente ao grupo controle (p<0,001).
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Stone Neutral
EVITA A FORMAÇÃO DE CÁLCULOS ATRAVÉS DE UM pH ADEQUADO
Os gatos podem ter com relativa frequência problemas nas vias
urinárias inferiores devido à anatomia peculiar do seu trato urinário, ao
pH e à densidade da sua urina. As doenças das vias urinárias inferiores
dos felinos agrupam uma série de patologias de etiologia muito variada,
com semelhança de sinais clínicos: hematúria, micção difícil ou
frequente e aparentemente dolorosa, ou urinar fora da caixa sanitária.
Muitas dessas doenças incluem um componente cristalino na forma
de cálculos na bexiga, chamados urólitos ou cálculos, ou grupos de
cristais aprisionados em uma tampa mucosa que causa obstrução.
A presença de cristais microscópicos na urina (cristalúria) é normal
em gatos saudáveis e não causa doenças por si só. No entanto, em
gatos com doenças das vias urinárias inferiores eles podem estar
envolvidos no processo da patologia. Os cálculos podem ser compostos de vários minerais. Historicamente, o cristal mais comum nos
cálculos era a estruvita (composta de magnésio, amônio e fosfatos).
Atualmente, parece que os cálculos mais frequentes nos Estados
Unidos são os de oxalato de cálcio (54%), embora os de estruvita
continuem sendo muito frequentes (35%).
Algumas medidas preventivas podem ser adotadas, como uma
nutrição específica, para reduzir a taxa de surgimento desses cálculos.
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CARACTERÍSTICAS DAS DIETAS QUE REDUZEM O
SURGIMENTO DE CÁLCULOS
As dietas formuladas para reduzir o desenvolvimento de cristais de
oxalato de cálcio e de estruvita devem cumprir os seguintes requisitos:
Oferecer uma nutrição completa e balanceada para a
manutenção do gato adulto.
Promover um pH urinário médio entre 6,3 e 6,6, quando gatos
saudáveis são alimentados ad libitum.

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN® CAT
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O QUE É STONE NEUTRAL?
É a tecnologia desenvolvida pela NESTLÉ® PURINA® especificamente para que gatos adultos (1 a 7 anos) possam manter a saúde das
vias urinárias, já que ajuda a prevenir a obstrução das mesmas,
evitando a formação de cristais.
É uma combinação de nutrientes que reduz a formação de cálculos
porque:
Mantém o pH da urina em níveis adequados (entre 6,3 e 6,6).
Controla os níveis alimentares dos precursores da estruvita e
oxalato de cálcio.
EFEITOS DO STONE NEUTRAL
Os urólitos formam-se nos ambientes em que os cristais podem se
precipitar para fora da solução e se agruparem. Esse processo é
microscópico e envolve muitos fatores que interagem. Por isso, era
muito difícil prever se a urina havia se transformado em um ambiente
favorável ou desfavorável para os urólitos devido à ingestão de um
alimento específico.

Agora, há métodos quantificáveis para determinar a probabilidade de
formação de cristais. Esses métodos são a supersaturação relativa
(RSS) e a proporção de atividade do produto (APR).
Os valores de RSS são um índice do risco da formação de urólitos
através da quantificação da carga solúvel mineral (soluto), assim como
o pH urinário e o volume urinário. Para um tipo concreto de urólito, a
relação entre uma solução (urina) e a concentração do soluto (minerais
em solução) é calculada e expressa numericamente como a RSS. Um
alto valor de RSS significa que o equilíbrio da urina está a favor dos
precipitados, enquanto que um valor baixo indica que o equilíbrio tende
a manter os minerais em solução ao invés de eles se precipitarem e
formarem cristais. Segundo o resultado, a urina se divide em subsaturada, metaestável ou supersaturada (Figura 1).
Outra técnica para determinar o risco de formação de cristais e urólitos
é a proporção da atividade do produto (APR). Do mesmo modo que a
RSS, a APR consiste na medição dos solutos na urina, mas também
presta atenção aos efeitos dos inibidores e promotores não medidos. A
APR é determinada pela análise da amostra de urina antes e depois da
incubação da amostra com cristais de estruvita puros.
Estudos da PURINA demonstraram que Stone Neutral:
Promove a produção de uma urina metaestável para cristais de estruvita
e oxalato, evitando a formação de novos cristais.

CONCLUSÃO / STONE NEUTRAL
Ajuda a manter a saúde das vias urinárias, mantendo o pH urinário em níveis adequados evitando a formação de
cristais de estruvita e oxalato de cálcio.

FIGURA 1

RELAÇÃO ENTRE A CONCENTRAÇÃO DE CRISTAIS, FORMAÇÃO DE CÁLCULOS, RSS E APR.

Urina subsaturada

Urina metaestável

Urina supersaturada

Aumenta a concentração de cristais

Existem cristais ou
cálculos dissolvidos
RSS ou APR <1

Não se formam novos
cristais, existem cristais
em crescimento
RSS=1-2,5
APR=1-2,5

Formam-se novos
cristais e cálculos
RSS >2,5
APR >2,5
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Tartar Control
PREVINE A FORMAÇÃO DE CÁLCULOS E O ACÚMULO DE TÁRTARO DENTÁRIO
O mau hálito, a gengivite e a doença periodontal são as afecções
dentárias mais frequentes nos cães e nos gatos. A taxa de prevalência
dos problemas orais se encontra entre 70% e 80%. Existem estudos
que identificam o tártaro e a gengivite como os transtornos diagnosticados com mais frequência nos cães e gatos de todas as idades. As
lesões odontoclásticas reabsortivas aparecem em pelo menos 20%
dos gatos adultos, com uma prevalência que vai aumentando e atinge
perto de 75% em gatos idosos, ainda que não exista uma associação
direta com a dieta ou fatores nutricionais.
A maioria das doenças periodontais se relacionam direta ou indiretamente com a formação de cálculo e tártaro na superfície dos dentes.
Uma saúde oral ótima se mantém graças a limpeza regular profissional do cálculo e do tártaro por cima e por baixo das linhas gengivais
associadas a limpeza rotineira do proprietário. Porém, a limpeza
mecânica da superfície do dente, mediante o uso da escova, é um
método pouco eficaz para controlar o acúmulo diário de cálculo e
tártaro. Além disso, muitos proprietários são incapazes de proporcionar a rotina de escovação necessária para manter a saúde oral de
seus animais de estimação.
Mascar alimentos ou outros materiais permite uma certa abrasão
mecânica da superfície do dente. Alguns alimentos são mais eficientes neste sentido que outros. As dietas secas provocam um menor
acúmulo de cálculo e tártaro em comparação com os alimentos
enlatados, por serem mais abrasivas e rasparem o material acumulado na superfície do dente.

EM QUE CONSISTE A TECNOLOGIA TARTAR CONTROL?
NESTLÉ® PURINA® desenvolveu uma tecnologia para melhorar a
saúde oral dos gatos que diminui o acúmulo de cálculo e tártaro
dentário. Seu mecanismo de ação é duplo: mecânico e químico. O
efeito mecânico consiste em promover a mastigação e um efeito físico
de “escovação” na superfície do dente mediante tecnologias do
processamento e modificações de textura. Além da tecnologia mecânica, a tecnologia química consiste em agregar pirofosfato tetrassódico
(TSPP). Os pirofosfatos são sequestrantes químicos que formam
complexos solúveis com vários elementos minerais, incluindo o cálcio.
A inibição da formação de cálculos está relacionada pelo menos em
parte com uma adsorção dos íons de pirofosfato aos locais de união do
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cálcio na superfície do dente, bloqueando o crescimento dos cálculos
cristalinos. Os pirofosfatos também inibem o crescimento de certas
bactérias que se encontram na boca, o que ajuda a reduzir a formação
de cálculo.
ENSAIOS REALIZADOS
A equipe de pesquisa de NESTLÉ® PURINA® avaliou o impacto que o
pirofosfato tetrassódico (TSPP) em alimentos para animais de estimação tem na saúde oral das mesmas. Em combinação com outros
ingredientes ativos ou isolados, estes compostos podem ser eficazes
para reduzir ou evitar o acúmulo de tártaro.
Foram realizados três testes de eficiência em gatos, nos quais foram
comparados uma dieta seca de controle (dieta controle) e a mesma dieta
seca na qual foi adicionado o pirofosfato tetrassódico (dieta TSPP),
utilizando um cronograma paralelo de um mês (gatos diferentes alimentados com dietas diferentes ao mesmo tempo). Para cada teste utilizaram-se
30 gatos adultos, em ótima condição física e com boa saúde oral, que
foram colocados aleatoriamente em uma das duas dietas, segundo a sua
idade, sexo e pontuação dentária (obtidas partindo de um teste anterior,
para evitar colocar no mesmo grupo os indivíduos formadores de cálculos).
Um dos testes mostrou uma redução de 11% no cálculo e uma diminuição
de 43% no acúmulo de tártaro em gatos alimentados com a dieta TSPP,
em comparação com os alimentados com a dieta Controle. Estes resultados foram estatísticamente significativos (p <0,05).
O segundo teste resultou em uma redução de 7,4% do acúmulo de
cálculo nos gatos que ingeriram a dieta TSPP, mas estes resultados não
foram estatisticamente significativos. O terceiro teste mostrou uma
diminuição no acúmulo de cálculo de 8% e de 25% de tártaro nos
animais que foram alimentados com a dieta TSPP, mas estes resultados também não foram estatísticamente significativos. Se combinarmos os resultados dos três testes, tanto o cálculo quanto o acumulo de
tártaro foram reduzidos significativamente com a dieta TSPP. É possível
que a ampla variação individual na mastigação ou no comportamento
alimentar possam explicar as diferenças nos resultados entre os testes,
talvez devido às diferenças no “tempo de permanência” do TSPP na
boca. Por isto, foi realizado um quarto teste no qual foi utilizado um
cronograma cruzado. Cada gato se alimentou com cada um dos três
produtos durante um mês: dieta controle, dieta com um nível 1 de TSPP
(dieta 1) e dieta com um nível de 2 de TSPP (dieta 2).

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN® CAT
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Os resultados mostraram uma redução de 41% no tártaro dos
animais alimentados com a dieta 1 frente à controle (p<0,05) e uma
redução de 24% no tártaro para a dieta 2 (p=0,07). Não houve
diferenças no acúmulo de tártaro entre as duas dietas experimentais. Estes estudos sugerem que os pirofosfatos previnem o acúmulo
de tártaro. Para avaliar a eficiência do pirofosfato também se deve
ter em conta outros fatores como a formulação da dieta em geral, a
textura dos Kibbles (grãos de alimento), seu tamanho, densidade e
umidade, os métodos de processamento e o manejo da alimentação.
Em outros dois testes realizados por NESTLÉ® PURINA®, participaram 36 gatos adultos sadios, em ótimas condições de saúde, submetidos a um exame oral prévio. Em cada ensaio, os gatos foram
divididos em dois grupos de 9 indivíduos, segundo sua idade e sexo.
Cada um dos grupos foi alimentado com a dieta controle ou com a
dieta TSPP aleatoriamente em uma primeira fase.

GRÁFICO

Na segunda, foram alimentados com uma dieta contrária àquela que
haviam ingerido na primeira fase. Um único examinador realizou todas
as avaliações dentárias, que foram cegas durante todo o ensaio.
Os resultados deixaram claro que houve diferenças significativas no
índice gengival inicial, assim como nos 28 dias do início do experimento. As medidas do índice gengival dos animais que ingeriram a
dieta TSPP foi 26% menor que a dos animais do grupo controle. Assim
mesmo, o índice de cálculo dos gatos que se submeteram à dieta
TSPP foi significativamente menor, 14% menos. A pontuação média
de tártaro dos animais alimentados com a dieta TSPP foi 47% inferior
que a dos gatos alimentados com a dieta controle (gráfico).

PONTUAÇÕES DENTÁRIA DOS ANIMAIS ALIMENTADOS COM A DIETA TSPP OU CONTROLE
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Nutrição avançada para
o bem-estar dos gatos adultos

Vitalidade
Adulto

nutrição especialmente formulada para a etapa adulta contribuirá para

»

Sensitive
Ur

ad
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r i o E s t e ri liz
Cui
d a d o E s p e cial

garantir o desenvolvimento do seu máximo potencial.

PURINA® PRO PLAN® Adulto

Adulto 7+

diminuindo principalmente seus requerimentos energéticos. Uma

Vital Plus 7+

adulto. Neste momento as suas necessidades nutricionais mudaram,

Sensível

A partir do primeiro ano de vida, podemos considerar o gato como

Proteção Inicial
Kitten

Em forma
trole de Peso
n
o
C

o

com OptiDigest®

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PURINA® PRO PLAN® Adulto é um alimento completo e equilibrado que proporcionará a nutrição adequada
para potencializar os sistemas de proteção natural do gato e lhe permitirá manter uma ótima condição física.
PRO PLAN® Adulto apresenta OptiDigest®, uma combinação de nutrientes que contém inulina, um prebiótico
natural para estabilizar a microbiota intestinal. Ajuda a otimizar a digestão e maximizar a absorção de nutrientes essenciais para uma melhor saúde digestiva.

Tecnologia OPTIDIGEST®, inclui prebióticos naturais, que estabilizam a microbiota intestinal contribuindo
para otimizar a digestão e a absorção de nutrientes essenciais para uma melhor saúde digestiva.

OTIMIZA A DIGESTÃO
E A ABSORCÃO DE
NUTRIENTES.
Tecnologia OptiDigest®.

Tecnologia Optidigest®, inclui prebióticos naturais,
que estabilizam a microbiota intestinal para otimizar a
digestão e a absorção de nutrientes chave para uma
melhor saúde digestiva.
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SAUDE TOTAL
DO TRATO
URINÁRIO.
Tecnologia Stone Neutral.

PURINA® PRO PLAN® Adulto foi formulado
com tecnologia Stone Neutral, uma combinação
exclusiva de nutrientes que auxiliam a saúde
inibindo a formação de cristais de estruvita e
cálculos de oxalato, mantendo e protegendo a
saúde do trato urinário inferior dos gatos adultos.

REDUZ O TÁRTARO
DENTÁRIO EM 41%.
Tartar Control.

PURINA® PRO PLAN® Adulto foi formulado
com tecnologia Controle de Tártaro, que reduz o
tártaro dentário em 41% em comparação a
fórmulas sem pirofosfato tetrassódico, promovendo dentes mais fortes e saudáveis, inibindo o
desenvolvimento de transtornos periodontais.
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»
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»

INGREDIENTES

Carne mecanicamente separada de frango (23%), quirera de arroz,
farelo de glúten de milho*, farinha de subprodutos de frango, milho
integral moído*, gordura animal estabilizada com tocoferóis (fonte de
vitamina E), farinha de peixe, levedura seca de cervejaria, óleo de
peixe, ovo em pó, cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico,
cloreto de potássio, pirofosfato tetrassódico (0,5%), inulina, hidrolisado de fígado de ave e suíno, L-lisina, DL-metionina, taurina, vitaminas (A, D3, E, K3, B12, ácido ascórbico, mononitrato de tiamina,
suplemento de riboflavina, cloridrato de piridoxina, niacina, biotina,
ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina), minerais
(sulfato de zinco, proteinato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de
cobre, proteinato de cobre, sulfato de manganês, proteinato de
manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), antioxidante BHT.
*Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays.

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12%), Proteína bruta (Mín.) 360 g/kg (36%), Extrato
etéreo (Mín.) 150 g/kg (15%), Matéria fibrosa (Máx.) 25 g/kg (2,5%), Matéria
mineral (Máx.) 75 g/kg (7,5%), Cálcio (Mín./Máx.) 8.000 mg/kg / 14 g/kg
(0,80% / 1,4%), Fósforo (Mín./Máx.) 8.000 mg/kg / 14 g/kg (0,80% / 1,4%),
Potássio (Mín.) 6.000 mg/kg (0,60%), Sódio (Mín.) 3.500 mg/kg (0,35%), Zinco
(Mín.) 120 mg/kg (0,012%), Cobre (Mín.) 8 mg/kg (0,0008%), Manganês
(Mín.) 30 mg/kg (0,003%), Selênio (Mín.) 0,18 mg/kg (0,000018%), Lisina
(Mín.) 12 g/kg (1,2%), Metionina (Mín.) 6.000 mg/kg (0,60%), Taurina (Mín.)
1.500 mg/kg (0,15%), Vitamina E (Mín.) 400 UI/kg, Vitamina C (Mín.) 60
mg/kg (0,006%), Frutanos Totais (Mín.) 6.000 mg/kg (0,60%)

»

CONSERVAÇÃO

Conservar em lugar fresco e seco. Fechar com cuidado depois de usar
e não guardar perto de produtos que possam ser tóxicos.

»

APRESENTAÇÕES

400g, 1,5kg, 3kg e 7,5kg

VALORES NUTRICIONAIS COMPARADOS
PRO PLAN ® ADULT

PRO PLAN ®

Carne* de frango (23%)
PRINCIPAIS INGREDIENTES

Quirera de arroz
Farelo de glúten de milho

NÍVEIS DE
GARANTIA

OUTRO ALIMENTO
“SUPER PREMIUM”

Farinha de vísceras de aves
Quirera de arroz
Milho integral moído

PROTEÍNA BRUTA ( MÍN.)

36%

26%

EXTRATO ETÉREO ( MÍN.)

15%

12%

FIBRA BRUTA ( MÁX.)

2,50%

5,3%

ENERGIA METABOLIZÁVEL

4.200 kcal/kg

3.771 kcal/kg
* Carne mecanicamente separada

QUANTIDADES DIÁRIAS RECOMENDADAS*
GATO ADULTO

PESO

QUANTIDADE

Médio

2,0 - 3,5 Kg

1/3 - 5/9 xícara ( 30 - 50 g.)

Grande

3,5 - 6,5 Kg

5/9 - 1 xícara ( 50 - 95g.)

* Obs. Cada xícara de chá padrão (200 ml) contém aproximadamente 90 g de PURINA® PRO PLAN® Adult Frango & Arroz Optidigest. As mudanças na alimentação do seu gato devem ser feitas gradualmente
durante um período de 7 a 10 dias; substitua pequenas quantidades de alimento até que seu gato coma exclusivamente PURINA® PRO PLAN®. A quantidade diária recomendada deve ser ajustada dependendo
das condições ambientais, do nível de atividade do gato e de sua condição física.
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Promove uma saúde ótima e bem-estar
geral, prolongando a expectativa e
qualidade de vida
Tecnologia OPTIAGE®, com Brain Protection Blend,
exclusiva combinação de aminoácidos, antioxidantes
naturais, vitaminas do complexo B e ômegas 3 e 6,
que ajudam a proteger e a manter a atividade cerebral
dos gatos maduros.

A melhora da função cognitiva e do comportamento nos gatos idosos é
foco das pesquisas nos últimos anos.
A nutrição tem demonstrado influenciar diretamente na melhora
destes transtornos e os estudos geram grande expectativa na comunidade científica.

//.01 INTRODUÇÃO
A síndrome de disfunção cognitiva (SDC) é uma importante doença nos
gatos geriátricos e está clinicamente associada à desorientação,
interação social alterada, perturbações no ciclo dormir-despertar,
perda do adestramento e mudanças nos níveis e padrões de atividade.
Estima-se que o SDC afeta 28% dos gatos de 11 e 14 anos de idade e
50% dos gatos maiores de 15 anos. A perda severa e irreversível de
células cerebrais e sinapses provocam demência nas pessoas e SDC
nos animais de estimação durante o transcurso do envelhecimento.
O cérebro dos gatos de idade avançada, pode desenvolver uma
patologia beta amilóide, da mesma forma que ocorre em cães e
humanos, através da agregação da proteína beta amilóide AB42 que
se acumula no cérebro. Também tem sido documentado que os gatos
de idade avançada desenvolvem proteína tau hiperfosforilada, mas
não desenvolvem novelos neurofibrilares. Recentemente temos
documentado que o desempenho dos gatos em testes neuropsicológicos demostram mudanças decorrentes da idade que se assemelham
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àquelas observadas nos cães e nos seres humanos.
A demência nos seres humanos e a SDC nos animais de estimação
não são enfermidades curáveis porque as células cerebrais e as
sinapses que morrem não podem ser substituídas em quantidades
suficientes para prover as funções cerebrais normais. Portanto, uma
estratégia mais eficaz é a prevenção da doença com foco no retardo da
perda das células cerebrais e sinapses, tanto em humanos como nos
animais de estimação. Nossa hipótese sustenta que a melhor opção
para promover um envelhecimento cerebral saudável é retardar a
atrofia cerebral reduzindo ou eliminando os fatores de risco associados ao envelhecimento cerebral e à demência. O envelhecimento
acelerado do cérebro e a demência têm sido associados a muitos
fatores de risco, incluindo maior estresse oxidativo, inflamação
crônica, deficiência de DHA, alto nível de homocisteína, níveis baixos
de vitamina B6, vitamina B12 e ácido fólico, pressão sanguínea alta e
lesões cerebrovasculares.
Visto que múltiplos fatores estão associados ao risco de envelhecimento acelerado do cérebro e demência, não cabe esperar que nenhum
único nutriente ou composto bioativo retarde essa condição. Muitos
fatores de risco têm sido identificados para demência, incluindo a
doença de Alzheimer (DA) nas pessoas. Os dados limitados sugerem
que os mesmos fatores de risco associados a um maior risco de DA nas
pessoas (idade, gênero, falta de hormônio sexual, estresse oxidativo)
também estão associados a um maior risco de SDC nos animais de
estimação. Por isso, formulamos uma combinação de nutrientes,
denominada Combinação de Proteção Cerebral (CPC), com base na sua
capacidade de minimizar ou eliminar os fatores de risco associados ao
envelhecimento acelerado do cérebro e à demência. A CPC inclui óleo
de peixe, arginina, vitaminas e antioxidantes selecionados. O óleo de
peixe que contém DHA e EPA previne e corrige a deficiência de DHA e
oferece efeitos anti-inflamatórios benéficos. A arginina melhora a
síntese do oxido nítrico (NO), que está envolvido na circulação, pressão
sanguínea e cognição.

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN® CAT

As vitaminas B previnem e corrigem qualquer deficiência e minimizam
o risco de hiperhomocisteinemia. Os antioxidantes, incluindo as vitaminas E e C e o selênio, protegem tanto o tecido cerebral quanto os vasos
sanguíneos contra a oxidação e o dano induzido por inflamações.
O objetivo deste estudo foi determinar o efeito da CPC sobre as
funções cognitivas dos gatos de meia idade e de idade avançada. A
avaliação cognitiva incluiu protocolos para avaliar a discriminação
com referências, a discriminação egocêntrica, a discriminação de
tamanho e a memória visuoespacial ou tarefas demoradas de não
emparelhamento com a posição (DNMP, por sua sigla em inglês). O
teste do aprendizado por discriminação com referências avaliam o
aprendizado e a percepção visuoespaciais e foi previamente demostrado ser sensível à idade nos cães. O protocolo do teste egocêntrico
avalia a capacidade espacial egocêntrica como documentou inicialmente Christie et al. O protocolo de discriminação de tamanho
também foi previamente documentado para a avaliação cognitiva
dos cães. Os protocolos de discriminação egocêntrica e de tamanho
incluíram componentes de aprendizado inverso, e sua intenção era a
de proporcionar medições da função executiva. O teste inicial de
DNMP foi utilizado na estratificação do grupo.

OPTIAGE®

Foram coletadas amostras de sangue da jugular no ponto de partida e
após 200 ou 345 dias de tratamento para mensurar as concentrações
de ácido fólico, B12 e homocisteína, os perfis de ácidos graxos nos
glóbulos vermelhos (GB) e o estado dos antioxidantes totais.

TABELA 1

COMPOSIÇÃO DAS DIETAS *
Controle

Teste (CPC)**

Umidade
Cinzas
Proteína Bruta
Extrato Etéreo
Fibra Bruta
Ácido linoleico (% de gordura total)

8,31
5,75
40,50
17,9
1,08
14,0

8,19
6,08
40,90
18,6
0,87
13,7

Conteúdo Energético
Calculado ME§ (kJ/g)

16,20

16,33

Composição de nutrientes (%)

* Esta tabela foi modificada partindo da tabela original publicada em artigo anterior.
§ Calculada com base na equação preditiva para a energia metabolizável nos alimentos para
gatos.
**CPC = combinação para proteção cerebral que inclui agregado de DHA, EPA, vitamina C, e
níveis elevados de arginina, vitamina B, selênio e alfa-tecoferol.

TABELA 2

INGREDIENTES DE CPC NAS DIETAS - NÍVEIS §

//.02 MATERIAIS E MÉTODOS
GATOS E DIETAS
Trinta e dois gatos domésticos de pelo curto de 6,65 +- 0,72 anos de
idade (entre 5,5 e 8,7 anos) participaram do estudo em dois grupos de
16 gatos cada um. Os gatos foram colocados aleatoriamente no grupo
de controle ou no grupo de teste com base nos resultados iniciais do
teste de DNMP. O protocolo de estudo, que foi aprovado pelo Comitê
Institucional para o Cuidado Animal de CanCog Technologies, cumpriu
as normas do Ministério da Agricultura de Ontário e as Diretrizes para
o Bem-Estar Animal da Nestlé® Purina®. Os gatos foram alojados em
grupos com base na sua compatibilidade em habitações com enriquecimento ambiental, que consistia em brinquedos, camas e oportunidades para brincar fora de sua habitação, diariamente.
A dieta controle se baseou em um produto comercial super premium
para gatos adultos. Ambas as dietas, elaboradas pela Nestlé® Purina®
PetCare (St. Louis, MO), eram isoenergéticas e continham os mesmos
níveis de proteínas, gorduras e carboidratos, mas diferiam quanto aos
ingredientes da CPC (Tabelas 1 e 2). Os gatos se alimentaram
individualmente com sua dieta oferecida em quantidades suficientes
para manter o peso corporal.

Controle

Teste (CPC)*

0,04
0,04
1,48
73,6
0
0,72
37,3
17,2
26,1
15,4
0,05
1,6

0,28
0,27
2,3
550
80
1,00
55,0
30,9
55,4
18,0
0,09
4,25

i

Ácido eicosapentaenoico (EPA)**
Ácido docosahexaenoico (DHA)**
Arginina**
Acetato de alfa tocoferol (mg./Kg.)
Vitamina C (mg./Kg.)
Selênio (mg./Kg.)
Tiamina (mg./Kg.)
Riboflavina (mg./Kg.)
Ácido pantotênico (mg./Kg.)
Piridoxina (mg./Kg.)
Cianocobalamina (mg./Kg.)
Ácido fólico (mg./Kg.)

§ Esta tabela foi modificada partindo da tabela original publicada em artigo anterior.
*CPC = combinação para proteção cerebral que inclui agregado de DHA, EPA, vitamina C, e
níveis elevados de arginina, vitamina B, selênio e alfa-tecoferol.
** % em matéria original.

APARELHO DE TESTES COGNITIVOS
Todos os testes cognitivos foram conduzidos com o Aparelho Geral
de Testes para Gatos (FGTA, em inglês) o qual possui um compartimento composto por três portas ajustáveis na frente e uma bandeja
móvel de alimentos. Os gatos permaneceram no compartimento
durante 5 a 15 minutos, dependendo dos testes cognitivos. O técnico
estava separado do gato por um espelho unidirecional e uma porta

.31

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN® CAT

OPTIAGE®

basculante, a qual podia ser aberta para apresentar a bandeja de
alimentos. Foi utilizada uma recompensa em forma de alimento,
composta por aproximadamente 1 gr de alimento enlatado para gatos
que foi escolhido com base na preferência individual do gato, para
motivá-lo a participar dos testes.
Todos os testes cognitivos foram aplicados por técnicos condutores
capacitados que desconheciam o conteúdo das dietas. Todas as
avaliações cognitivas foram realizadas pela manhã ou no início da
tarde, e cada gato foi avaliado aproximadamente na mesma hora
todos os dias.
TESTE COGNITIVO INICIAL E ASSOCIAÇÃO ALEATÓRIA
Todos os gatos participantes neste estudo realizaram testes cognitivos prévios que incluíram, no mínimo, testes de aprendizado inverso
e discriminação de objetos além de uma versão de dois componentes
das tarefas DNMP. Doze gatos foram bem treinados em diversas
tarefas cognitivas e se caracterizaram como grupo experimental. Os
20 gatos restantes tiveram a mínima experiência possível e assim
foram classificados como o grupo inexperiente. Os gatos foram
divididos em dois grupos iguais de base: (1) desempenho cognitivo
inicial no teste de DNMP em cinco sessões consecutivas e (2) grau de
experiência cognitiva prévia. Depois da seleção, os dois grupos de
tratamento eram equivalentes em peso corporal (4,26+-0,27Kg para o
grupo controle e 4,13+-0,20Kg para o grupo com a CPC), idade e
desempenho cognitivo. Logo os dois grupos foram alocados aleatoriamente ao tratamento da dieta. Depois de um período de absorção
de 30 dias, os gatos foram avaliados com quatro protocolos de testes
cognitivos (tabela 3).
TABELA 3

CRONOGRAMA DE TESTES COGNITIVOS §

Testes cognitivos

i

Teste inicial de DNMP
Protocolo teste egocêntrico
Protocolo teste com referências
Protocolo teste discriminação de tamanho
Novo teste de DNMP

Dias
-12 a -1
31 a 74
82 a 177
201 a 281
304 a 345

§ Esta tabela foi modificada partindo da tabela original publicada em um artigo anterior.

PROTOCOLOS DE TESTES COGNITIVOS
A tarefa demorada do não emparelhamento com a posição (DNMP, em
inglês) avalia tanto o aprendizado visuospacial como a memória
visuospacial de curto prazo; o procedimento deste teste teve como
base um protocolo desenvolvido originalmente para cães. Aos gatos
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lhes foi apresentada uma série de testes experimentais, nos quais
cada um continha a fase de amostra e a fase de teste. Durante a fase
de amostra, era apresentado ao gato um objeto cobrindo a recompensa em forma de alimento ou sobre o recipiente para o alimento esquerdo ou sobre o direito. Durante a fase de teste, apresentaram-se ao gato
dois objetos idênticos cobrindo os recipientes para o alimento esquerdo e direito. Para obter a recompensa em alimento, o gato tinha que
responder ao recipiente que não estava coberto durante a fase de
amostra. Todos os gatos foram treinados na DNMP antes do estudo.
No início, todos os gatos tiveram cinco sessões de testes e seu desempenho foi utilizado na marcação aleatória dos grupos. Durante a fase
de testes os gatos foram avaliados no seu aprendizado da tarefa
DNMP com uma espera entre a fase de amostra e a fase de teste
estabelecida em 5 segundos.
No teste egocêntrico, foi requerido dos gatos localizar a recompensa
em forma de alimento escolhendo um objeto com base na proximidade do seu lado esquerdo ou do seu lado direito. O protocolo do teste
egocêntrico consistiu em três fases: a fase do teste de preferência de
um dia, a fase de discriminação egocêntrica e a fase inversa egocêntrica. A tarefa inversa está definida para avaliar a função executiva,
incluindo a capacidade de trocar os cenários de resposta, adaptar a
novas situações e racionalizar. Durante a fase de teste de preferência, os gatos receberam 10 apresentações dos objetos idênticos
tanto do recipiente para alimento esquerdo como o direito, com
ambos objetos cobrindo uma recompensa em alimento. Desta forma,
os gatos foram recompensados por escolher qualquer objeto
(recipiente). O lado que o gato escolheu com maior frequência se
definiu como o lado preferido. Se ambos os lados foram escolhidos
igualmente, o lado preferido se decidiu jogando uma moeda. O lado
preferido foi utilizado como a escolha correta durante a fase de
discriminação egocêntrica. Por exemplo: se o lado preferido foi o
lado esquerdo, então durante a fase de discriminação egocêntrica o
gato era recompensado por escolher o recipiente para o alimento
esquerdo coberto pelo objeto idêntico.
Durante a fase de discriminação egocêntrica, os gatos receberam 12
testes por dia utilizando dois recipientes para o alimento por cada
teste com três possíveis configurações: esquerda vs. centro, esquerda vs. direita ou direita vs. centro. Cada configuração foi apresentada
ao gato durante quatro testes. Os gatos realizaram os testes diariamente até que atingiram com êxito um critério de aprendizado de
duas etapas. Os gatos completaram a primeira etapa quando fizeram
11 ou mais escolhas corretas em um dia, ou bem 20/24 em dois dias
consecutivos, ou 29/36 em três dias consecutivos. Para completar a
segunda etapa, os gatos deviam escolher corretamente pelo menos
26 de 36 testes em três sessões consecutivas. Uma vez finalizada a
fase de discriminação egocêntrica, a localização da recompensa
foi mudada para o lado oposto.Desta forma, se inicialmente se
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recompensou por se dirigir ao objeto mais perto a seu lado esquerdo,
logo foram recompensados por se dirigirem ao objeto mais perto do
lado direito. Depois de completar a primeira tarefa inversa, os gatos
receberam mais treinamento inverso até completar um total de 40
sessões após a discriminação egocêntrica. Para a primeira e a segunda tarefa inversa, foi utilizado um critério de aprendizado de duas
etapas. A finalização destas etapas utilizou o mesmo critério que a
finalização da fase de discriminação egocêntrica. Para as tarefas
inversas seguintes utilizou-se um critério de uma etapa; os gatos
completavam a etapa se escolhessem corretamente em 90% ou mais
dos testes em um dia ou se respondessem corretamente em 80% dos
testes em dois dias consecutivos.
O teste de discriminação com referências avaliou a capacidade de
aprendizado especial alocêntrico que implica na utilização de uma
referência externa para localizar a recompensa em forma de alimento.
O protocolo consistiu em duas partes: Ref-0 e Ref-1. Durante a Ref-0, a
referência (uma varinha amarela) foi firmada no meio de dois porta-copos e os gatos deveriam responder diretamente a referência para obter
a recompensa. Os gatos realizaram 10 testes por dia até que completaram o critério de aprendizado de duas etapas ou falharam em completar o critério dentro de um prazo de 30 dias de treinamento.
Para completar a primeira etapa, os gatos tinham que escolher
corretamente a primeira vez em ao menos 9/10 testes em um só dia
ou em 16/20 testes em um período de dois dias. Para completar a
segunda etapa, os gatos deveriam responder corretamente em 70%
dos testes em três dias consecutivos. Assim, utilizou-se o mínimo de
quatro dias para os gatos completarem o critério de duas etapas. Os
gatos que não completaram a tarefa dentro dos 30 dias receberam
um treinamento de reforço. Se um gato não passava a Ref-0 depois
do treinamento de reforço, não continuava a sua avaliação com a
tarefa seguinte Ref-1. Durante o teste Ref-1, a referência se colocou
a 2,5 mm da borda dos porta-copos e os gatos deveriam escolher o
porta-copo mais próximo da referência.
A tarefa de discriminação de tamanho mede a capacidade de aprendizado por discriminação visual, que depende do aprendizado associativo.
A tarefa inversa avalia a função executiva. Os gatos foram primeiramente treinados para responder a um dos dois objetos idênticos que
diferiam no tamanho. O protocolo do teste começou com um teste de
preferência de um dia, no qual permitiu-se aos gatos responder a
qualquer dos dois objetos em 10 testes, com ambas as respostas
associadas à recompensa. O objeto escolhido com maior frequência
foi considerado o objeto preferido e foi utilizado como objeto correto
associado à recompensa durante a fase de aprendizado por discriminação. Depois do teste de preferência, os gatos receberam até 40
sessões para completar o critério de aprendizagem de duas etapas
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na tarefa de discriminação de tamanho. Uma vez finalizada a tarefa de
discriminação de tamanho, os gatos foram treinados para a tarefa de
aprendizado inverso. O protocolo foi idêntico ao do teste de aprendizado por discriminação de tamanho, exceto que o objeto correto associado à recompensa foi invertido. Os gatos tiveram no máximo 40 sessões
para aprovar a tarefa inversa. Para ambas as fases dos testes, o
critério para aprovar foi o mesmo utilizado no teste com referência.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Originalmente planejamos utilizar uma medida de erro como evidência do desempenho cognitivo, com uma resposta errada contada
como 0,5 de erro. Mas, diversos gatos não atingiram o critério de
aprendizado a priori devido a frequentes respostas erradas, que
elevou artificialmente a quantidade total de erros nos gatos individuais que normalmente se desempenhavam com muita precisão. Então,
analisamos os dados com uma segunda variável “objetivo” que foi a
porcentagem de respostas corretas do total de tentativas de respostas, ignorando os testes com repostas erradas. Por exemplo: se um
animal respondeu corretamente em cinco testes de cinco tentativas
de resposta, mas respondeu errado nos outros cinco testes, sua
porcentagem seria de 100%. Além disso, foi necessário separar
alguns gatos individuais de tarefas específicas por causa das suas
respostas inconsistentes com muita frequência. No caso do grupo
com CPC, dois gatos foram separados do teste com referências, dois
do teste de tamanho e um do teste de DNMP.
Os dados foram analisados utilizando a Análise de Variância ou os
testes de duas fileiras. Os resultados serão considerados estatisticamente significativos se o nível de significância for <_0,05. A Análise
de Variância com medidas repetidas foi utilizada para determinar as
diferenças entre os grupos quanto ao peso corporal, os perfis de
ácidos graxos, a vitamina B12, o ácido fólico e o estado de antioxidantes totais. Os valores se expressam como medida +- desvio
padrão da média (DP) exceto os dados cognitivos nas figuras.
Os dados do teste egocêntrico inicial, de aprendizado e aprendizado
inverso, foram analisados com uma Análise de Variância com
medidas repetidas utilizando a tarefa como variável intra-indivíduo e
o tratamento (controle vs. CPC) e a experiência como as variáveis
entre-indivíduo. Os dados dos testes de discriminação de tamanho
foram analisados com ANOVA com medidas repetidas utilizando o
grupo de tratamento e a experiência como as variáveis entre
indivíduo e a tarefa (discriminação de tamanho e inversa) como a
variável intra-indivíduo. Os dados dos testes com referência se
analisaram com ANOVA com medidas repetidas, utilizando o grupo
de tratamento e a experiência previa como as variáveis
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entre-indivíduo e tarefa como variável intra-indivíduo. Os dados do
teste de DNMP foram mensurados com uma Análise de Variância
fatorial utilizando a dieta e a experiência prévia como as variáveis
intra-indivíduos.

Efeito das dietas sobre o desempenho nos testes com referência.
Dois dos gatos no grupo com CPC foram separados antes de
completar a tarefa Ref-0 devido a suas respostas inconsistentes
e suas informações não foram incluídas na análise estatística.
Os Resultados revelaram um efeito significativo na tarefa
(p=0,009) e nenhum outro efeito ou interação de importância.
Ainda que os gatos no grupo com CPC se desempenhassem com
maior precisão que os gatos no grupo de controle, a diferença
não foi estatisticamente significativa (Figura 1).

//.03 RESULTADOS
Efeitos sobre o peso corporal, perfil de ácidos graxos, vitaminas B e
estado de antioxidantes totais.

Efeitos das dietas sobre o desempenho no teste egocêntrico.
Os resultados das análises revelaram efeitos importantes
bastante significativos do tratamento e da tarefa. Os gatos no
grupo com o CPC desempenharam-se com uma precisão significativamente maior em ambos os testes em comparação com os
gatos do grupo de controle (Tabela 4).
TABELA 4

DESEMPENHO (% ACERTO) EM TESTES &§
Controle

CPC

Testes

Média

DP

Média

DP

Discriminação egocêntrica
Egocêntrica inversa

75,46
59,75

1,37
1,10

80,39*
67,02**

1,66
0,99

i

§ Esta tabela foi modificada partindo da tabela original publicada em um artigo anterior.
CPC: combinação para a proteção cerebral
&n = 16
*Controle vs. CPC: p = 0,042
**Controle vs. CPC: p = 0,002
DP = Desvio Padrão
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FIGURA 1
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Os gatos em ambos os grupos apresentavam perfis idênticos de
ácidos graxos no ponto de partida. Ao final do estudo, os gatos
no grupo com a CPC mostravam níveis significativamente
maiores de DHA, EPA, ácidos graxos n-3 totais, níveis menores
de ácido linoleico e ácidos graxos n-6 totais em comparação com
os gatos do grupo de controle. Além disso, os gatos alimentados
com a dieta CPC apresentaram uma relação Ômega 6:Ômega 3
significativamente mais próxima que a dos gatos alimentados
com a dieta controle. A dieta CPC não afetou significativamente
os níveis no sangue de vitamina B12, homocisteína ou a capacidade antioxidante total; no entanto, os gatos alimentados com a
dieta CPC mostraram níveis de ácido fólico significativamente
maiores (p<0,05) no sangue em jejum (10,18+-1,41 vs. 15,6 +1,51 ng/ml.) após 200 dias do início da alimentação. Os pesos
corporais não mudaram significativamente entre os grupos de
controle e com o CPC em nenhum momento.
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Figura 1. Efeitos da suplementação com CPC sobre o desempenho dos gatos
nas tarefas de aprendizagem por discriminação de objetos (Ref-0) e discriminação com referências (Ref-1). O desempenho foi expresso como porcentagem de escolhas corretas. Os dados são médias +- DP, n=16 para o grupo de
controle e n=14 para o grupo CPC. Esta figura foi preparada partindo dos
dados publicados no artigo anterior.

Efeito das dietas sobre o desempenho nos testes de aprendizado por
discriminação de tamanho e o aprendizado inverso.
As análises revelaram um efeito significativo do grupo e um
efeito ligeiramente significativo na tarefa (Figura 2). O efeito da
tarefa reflete um desempenho com menor precisão na fase de
aprendizagem inversa. O efeito significativo do grupo foi
impulsionado pelas diferenças do grupo na fase de aprendizado
por discriminação; os gatos no grupo com a CPC tiveram um
desempenho significativamente melhor, na tarefa de discriminação de tamanhos (comparações múltiplas de Tukey; p=0.010) em
comparação com os gatos no grupo de controle.
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Efeitos das dietas sobre o desempenho no teste DNMP.

FIGURA 2

Os resultados mostraram um efeito significativo da dieta
(p=0,0149) e nenhum outro efeito ou interação significativos
(figura 3). Os gatos em ambos os grupos desempenharam bem
em níveis equivalentes no ponto de partida; porém os gatos no
grupo com a CPC desempenharam significativamente melhor do
que os gatos no grupo controle até o final do estudo.
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Figura 2. Efeitos da suplementação com CPC sobre o desempenho dos gatos
na tarefa de aprendizagem por discriminação de tamanho e inversa. O
desempenho foi expresso como porcentagem de eleições corretas. Os dados
são médias +- DP, n=16 para o grupo de controle e n=14 para o grupo com
CPC. Houve diferenças estatisticamente significativas nos testes de discriminação de tamanho. (*p<0,05). Esta figura foi preparada partindo dos dados
publicados em um artigo anterior.

FIGURA 3
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Figura 3. Efeitos da suplementação com CPC sobre o desempenho dos
gatos nos testes DNMP. O desempenho foi expresso como porcentagem de
escolhas corretas. Os dados são médias +- DP, n=16 para o grupo de controle e n=15 para o grupo com CPC. Houve diferenças estatisticamente
significativas entre os grupos de controle e com CPC. (*p<0,05). Esta figura
foi preparada partindo dos dados publicados em um artigo anterior.

O objetivo deste estudo de longo prazo foi avaliar os efeitos da CPC
sobre o desempenho cognitivo em gatos de meia idade e de idade
avançada. O desempenho cognitivo no ponto de partida foi utilizado
para dividir os gatos em dois grupos cognitivamente equivalentes. Ao
longo de um ano de estudo, os gatos foram avaliados mediante
quatro protocolos de testes: (1) aprendizado por discriminação com
referências, (2) aprendizado egocêntrico e inverso, (3) aprendizado
por discriminação de tamanho e inverso, e (4) reaprendizado da
tarefa DNMP.
Com exceção do protocolo de discriminação com referências, os
gatos alimentados com a dieta CPC mostraram de forma significativa
um melhor desempenho que os gatos alimentados com a dieta
controle. Na tarefa egocêntrica, os gatos no grupo com a CPC desempenharam significativamente melhor tanto na tarefa de discriminação quanto na tarefa inversa em comparação com os gatos no grupo
de controle. Os gatos alimentados com a dieta de CPC desempenharam significativamente melhor na tarefa DNMP que os gatos no
grupo controle.
Conjuntamente, estes dados indicam que a dieta da CPC confere
benefícios que melhoram a cognição ou benefícios neuroprotetores,
ou possivelmente ambos. A sugestão de que a dieta pode ter propriedades que melhoram a cognição está respaldada no fato de que os
gatos alimentados com a dieta CPC mostraram de forma significativa
um melhor desempenho cognitivo nos testes egocêntricos, que
iniciaram no mês do estudo embora tenha sido um período de tempo
curto demais para demonstrar os efeitos neuroprotetores. A sugestão de que a dieta possuía efeitos neuroprotetores foi respaldada
pelos resultados do teste de DNMP, no qual o desempenho dos gatos
alimentados com a dieta da CPC até o final do ano do estudo foi
significativamente superior ao daqueles alimentados com a dieta de
controle. Em termos gerais, os resultados deste estudo respaldam
nossas hipóteses sobre o envelhecimento cerebral que pode ser
tratado com êxito abordando os fatores de risco associados ao
envelhecimento acelerado do cérebro e à demência.
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Nossa estratégia para testar os efeitos de uma combinação de
nutrientes foi impulsionada pela presunção de que nenhum nutriente
isolado ou composto bioativo é suficiente para reduzir ou minimizar
os múltiplos fatores de risco associados à demência e à Doença de
Alzheimer (DA) em humanos; portanto, escolhemos os ingredientes
da CPC com base em sua capacidade de reduzir ou eliminar os
múltiplos fatores de risco associados ao envelhecimento cerebral e à
demência. Os níveis das vitaminas B e os antioxidantes da dieta CPC
encontram-se nos produtos altamente densos em nutrientes comercialmente disponíveis para gatos adultos.
Os efeitos benéficos da CPC observados sobre as funções cerebrais
nos gatos estão em consonância com os benefícios de uma dieta
mediterrânea sobre a função cognitiva nos adultos idosos. De fato,
todos os ingredientes da CPC estão presentes nas frutas, vegetais,
cereais, sementes, legumes, óleos vegetais e peixes gordurosos da
dieta mediterrânea. Resultados ainda mais interessantes mostraram
que todos os ingredientes da CPC também estão presentes na presa
natural dos gatos, o que indica que os gatos naturalmente obtêm
esses nutrientes a partir das suas presas.
Relaciona-se o baixo nível de DHA com a deterioração cognitiva
tanto nos indivíduos de idade avançada normais quanto naqueles
com doença de Alzheimer e demência. Nos seres humanos, a máxima
proteção cardiovascular do DHA e o EPA é obtida com uma concentração de 8% de ácidos graxos EPA+DHA nos eritrócitos. Casualmente, os níveis de DHA e EPA na combinação de nutrientes (CPC) dão
como resultado perto dos 8% de ácidos graxos como EPA e DHA em
eritrócitos nos gatos. Mais estudos são necessários para determinar
os níveis ideais de EPA+DHA nos eritrócitos para uma proteção ideal
contra o envelhecimento e o SDC em gatos.
A incorporação de níveis elevados de vitaminas B foi respaldada
ainda por um estudo que indicou que a suplementação com vitamina
B não só reduziu a homocisteína total no sangue e retardou a deterioração da cognição como também reduziu a velocidade da atrofia
acelerada do cérebro nos indivíduos com leve deterioração cognitiva.
Dado que as vitaminas B encontravam-se em muitos dos ingredientes alimentares tanto na dieta de controle quanto na dieta de teste,
os níveis de todas as vitaminas B nas dietas de controle foram
superiores aos requerimentos diários para os gatos.
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Foi agregada uma mistura prévia de vitaminas na dieta de CPC para
incrementar ainda mais o nível de vitaminas B. Os gatos alimentados
com a dieta da CPC apresentaram níveis significativamente maiores
de ácido fólico no sangue, mas não afetaram consideravelmente a
vitamina B12 e a homocisteína 200 dias após o início do estudo.
A hipertensão é um fator de risco tanto do envelhecimento cerebral
quanto da DA nas pessoas. A L-arginina é a precursora para a produção do óxido nítrico (ON). O ON está envolvido diretamente na
cognição mediante diversos sistemas; a administração de doadores
de ON nos ratos protegeu contra o desenvolvimento de transtornos
cognitivos. Em forma periférica, o ON é importante no controle da
pressão sanguínea; nos ratos, a hipertensão induzida pode ser
melhorada mediante a administração de L-arginina. Ainda que a
pressão sanguínea não tenha se elevado nos gatos deste estudo, a
suplementação com L-arginina na dieta também foi capaz de
diminuir tanto a pressão sanguínea sistólica como a diastólica nos
seres humanos com leve hipertensão.
O estresse oxidativo e a inflamação crônica são importantes fatores
de risco do envelhecimento cerebral e da demência. Os antioxidantes
e o EPA combinados podem reduzir tanto os danos provocados pelo
estresse oxidativo quanto a inflamação de baixa intensidade em todo
o corpo, incluindo o cérebro e o sistema cerebrovascular. O selênio e
a vitamina E proveniente dos ingredientes alimentares, ultrapassaram os requerimentos diários dos gatos adultos na dieta de controle;
não foi detectada nenhuma diferença significativa na capacidade
antioxidante total no sangue entre os gatos alimentados com a dieta
de controle e os alimentos com a dieta de teste.
Ainda que as dietas controle não possuíssem deficiências em
nenhum nutriente, todos os elementos incluídos na dieta com CPC
estavam presentes em níveis superiores em comparação com os
níveis na dieta de controle. Por exemplo: os níveis de vitamina B
foram pelo menos três vezes e meia superiores aos requerimentos
diários, e a arginina duplicou os requerimentos diários dos gatos
adultos na dieta CPC. A melhora das funções cognitivas nos gatos
pertencentes ao grupo com a CPC sugerem que os gatos precisam
consumir aqueles nutrientes em níveis muito superiores a seus
requerimentos mínimos diários a fim de proteger seu cérebro da
deterioração das suas funções induzida pelo envelhecimento.
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» Conclusão
Este estudo confirma que uma dieta com CPC,
contendo ingredientes com a capacidade de reduzir
ou eliminar os fatores de riscos conhecidos associados
ao envelhecimento cerebral e à demência, pode
melhorar significativamente as funções cerebrais e
retardar a deterioração induzida pelo envelhecimento
nas funções cerebrais em gatos normais de meia idade
e de idade avançada.
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Longevis®
MELHORA A QUALIDADE E A EXPECTATIVA DE VIDA NOS GATOS DE 7 ANOS OU MAIS
Em todos os mamíferos, a idade está associada com mudanças na
condição e composição corporal e nas necessidades de energia com
um declínio na função orgânica no estado imunológico e outras
mudanças metabólicas.
Uma das principais metas da Medicina, tanto Humana quanto Veterinária, é prolongar a vida e reduzir ao mínimo ou retardar a aparição
de doenças crônicas, melhorando assim a qualidade de vida dos
indivíduos idosos.
Nestes casos, a nutrição desempenha um papel fundamental no
atraso das mudanças relacionadas com a idade, prevenindo sua
regressão. As modificações dietéticas destinadas a compensar a
diminuição dos sistemas funcionais durante o envelhecimento, tem o
potencial de melhorar tanto a qualidade como a duração da vida dos
animais de estimação idosos.
O ENVELHECIMENTO E A NUTRIÇÃO
O envelhecimento abrange um complexo conjunto de processos que,
gradualmente, conduz a uma maior vulnerabilidade de dano celular e
orgânico, que finalmente se traduz na morte do animal.
Muitos fatores são citados como responsáveis pelo envelhecimento,
e acredita-se que o estresse oxidativo desempenha um papel fundamental muito importante na fisiologia do envelhecimento e nas
doenças relacionadas com a idade.
Com a idade há um aumento do estresse oxidativo e uma redução dos
níveis de antioxidantes, com isso, espera-se que haja um impacto na
longevidade e na qualidade de vida devido aos efeitos negativos em
múltiplos sistemas orgânicos. Portanto, uma conclusão lógica seria o
aumento das necessidades de antioxidantes nos indivíduos idosos.
A influência da nutrição sobre a longevidade e a qualidade de vida é
muito interessante para os proprietários de animais e médicos veterinários. Existem muitos alimentos para gatos seniores no mercado,
alguns formulados baseados na presunção de que as necessidades
nutricionais mudam com a idade. Estudos têm demostrado que uma
combinação específica de nutrientes exerce um efeito positivo na
saúde e na longevidade dos gatos geriátricos.
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O QUE É LONGEVIS®?
NESTLÉ® PURINA® criou esta tecnologia exclusiva no mercado,
destinada especificamente para gatos de 7 anos ou mais. Longevis®
é uma inovadora combinação de nutrientes: antioxidantes (vitamina
E e ß-caroteno), inulina (como fonte de prebióticos natural) e uma
mistura de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6.

QUAIS SÃO OS EFEITOS DE LONGEVIS®?

NESTLÉ® PURINA® tem realizado estudos com o intuito de avaliar se
os antioxidantes, sozinhos ou combinados com outros suplementos
nutricionais, aumentam a longevidade dos gatos seniores, em
comparação com gatos alimentados com uma dieta controle completa. No estudo participaram 90 gatos de diversas raças e idades
compreendidas entre 7 e 17 anos, que foram distribuídos em três
grupos segundo a idade, condição corporal e sexo. Cada um dos
grupos foi alimentado com uma das três dietas experimentais.
Dieta 1 (controle): dieta completa para gatos adultos.
Dieta 2: dieta controle acrescida de antioxidantes (vitamina E e
ß-caroteno)
Dieta 3: dieta Longevis com antioxidantes (vitamina E e ß-caroteno), inulina (fonte de prebióticos) e uma mistura de ácidos
ômega-3 e 6.

ANÁLISES REALIZADAS
Para avaliar os benefícios de Longevis® na qualidade de vida dos
gatos geriátricos, verificou-se os seguintes parâmetros ao longo do
estudo: longevidade, peso corporal, massa corporal magra, contagem
de hemácias, hematócrito, hemoglobina, vitamina E sérica, ácido
linoleico no soro, microbiota fecal e incidência de doenças.
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RESULTADOS

EVOLUÇÃO DO PESO CORPORAL DE ACORDO COM A DIETA

GRÁFICO 1

(linhas de tendência das previsões das médias)

Os resultados do ensaio deixaram claro que a dieta complementada
com Longevis aumentou a longevidade e melhorou a qualidade de
vida dos gatos objeto do estudo.
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Peso corporal
A idade dos felinos está associada a uma diminuição do peso
corporal e a uma redução da qualidade de vida durante o
período geriátrico. Os gatos de meia idade tendem ao sobrepeso, porém os gatos com mais de 12 anos têm uma alta incidência da diminuição do peso corporal.
Os resultados do estudo demostram que o peso corporal diminuiu
nos gatos dos três grupos experimentais, mas foi menor no grupo
complementado com Longevis® (gráfico 1). Foi observada uma
correlação positiva entre o peso corporal e a sobrevida.
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Massa corporal magra
A perda de massa corporal magra é um indicador da diminuição
da qualidade de vida, portanto, minimizando esta perda pode-se
contribuir para melhorar a qualidade de vida.
A análise longitudinal da massa corporal magra mostrou que a
massa corporal dos gatos alimentados com Longevis® diminuiu
menos com o tempo, em comparação com os gatos alimentados
com as outras dietas (p<0,05).
O músculo esquelético, a pele e os órgãos internos, contribuem
para a massa corporal magra e contêm células mais metabolicamente ativas no corpo, o que poderia ser um fator no aumento
da sobrevida observada nos gatos alimentados com Longevis®.

Valor de P

Controle (1)

2000
1000

TABELA

Idade da morte
Prevista

2500
1500

Como marcadores de uma melhora de qualidade de vida foi
utilizada a prolongação da vida mediante a melhora da nutrição
ao mesmo tempo em que foi minimizado ou retardado o início de
doenças crônicas. O estudo demostrou que a combinação de
nutrientes (antioxidantes, inulina e a mistura de ácidos graxos),
exerce um efeito positivo na saúde e na longevidade dos gatos
idosos, já que os gatos alimentados com Longevis® viveram
significativamente mais do que aqueles que foram alimentados
com outras duas dietas. Quando comparadas as dietas para as
idades da morte utilizando uma análise de regressão e a idade
inicial como covariável, foram encontradas diferenças significativas entre os gatos alimentados com a dieta 1 e 3 (p<0,05), já
que os gatos alimentados com Longevis® viveram um ano a mais
(tabela). Os benefícios para a saúde e a longevidade da dieta 2
(antioxidantes sozinhos) não foram tão grandes quanto os da
dieta 3 (Longevis®), o que confirma o benefício dos componentes
adicionais na combinação nutricional.

Dieta

3000

i
Longevis diminui a perda de massa corporal magra,
sinal de que os gatos se encontram em melhores
condições para enfrentar problemas físicos, como
uma doença ou uma situação de estresse. Também
manteve os valores de hematócrito e produziu uma
menor redução nos valores de hemoglobina, ambos
sinais de saúde nos gatos geriátricos.
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Contagem de hemácias

apresentaram concentrações significativamente mais altas de
vitamina E e de Betacaroteno no soro e de ácido linoleico
(Ômega 6). As dietas 2 e 3 foram formuladas com os mesmos
níveis complementares de vitamina E e ß-caroteno, e ambos os
grupos de gatos mostraram aumentos significativos nos níveis
séricos de ß-caroteno, com relação à dieta controle. Mas, só os
gatos alimentados com Logevis® mostraram um aumento significativo dos níveis de vitamina E sérica (gráfico 3).

A diminuição das hemácias é um indicador da perda de qualidade de vida. Os resultados do estudo deixaram claro que a
contagem de hemácias diminuiu com o tempo em todos os
gatos, mas as dietas 1 e 3 foram significativamente diferentes
(p<0,05). Os gatos que foram alimentados com a dieta 1 mostraram uma diminuição maior no tempo se comparados com os
gatos que receberam Longevis® (gráfico 2).

MÉDIAS DOS NÍVEIS DE VITAMINA E

GRÁFICO 3

(por mínimos quadrados - idade inicial 7 anos)
PREVISÃO DA CONTAGEM DE HEMÁCIAS

GRÁFICO 2
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Hematócrito e hemoglobina
Ambos os parâmetros reduzem nos gatos seniores e são
associados a uma diminuição da qualidade de vida. A análise
longitudinal mostrou que os valores de hematócrito para as
dietas 1 e 3 foram significativamente diferentes (p<0,05). Os
gatos que se alimentaram com a dieta 1 apresentaram uma
diminuição significativa no tempo, enquanto que os gatos
alimentados com Longevis® não mostraram mudanças. Os
valores de hemoglobina diminuíram em todos os gatos no
tempo, porém não foram significativos, os valores dos gatos
alimentados com a dieta tenderam a diminuir mais que os dos
gatos que receberam Longevis® (p<0,10).

Vitamina E e ß-caroteno séricos
O envelhecimento é associado a maiores níveis de estresse
oxidativo. A vitamina E desempenha um papel importante na
redução do dano oxidativo ao DNA, aos músculos e aos neurônios. Maiores níveis séricos de vitamina E podem indicar uma
melhor qualidade de vida. Os gatos alimentados com Longevis®
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Longevis® reforça o sistema imunológico e a
resistência a doenças ou ao estresse assim ajuda a
retardar a aparição de doenças crônicas.

Níveis de ácido linoleico sérico (ômega 6)
Níveis séricos altos de ácidos graxos poli-insaturados (PUFA)
podem afetar positivamente a qualidade de vida. Os resultados
do estudo evidenciaram que os gatos alimentados com
Longevis® apresentaram níveis mais altos de ácido linoleico
em plasma se comparados com os gatos que receberam a dieta
controle.
Microbiota fecal
Um melhor equilíbrio entre a microbiota benéfica e as bactérias
potencialmente prejudiciais pode melhorar a qualidade de vida.
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Os gatos alimentados com Longevis® mostraram melhores
indicadores de saúde intestinal que os alimentados com a dieta
controle. Apresentaram maiores níveis de bactérias benéficas
(bifidobactérias) e uma diminuição das bactérias potencialmente prejudiciais (Colostridium perfringes) (gráfico 4).
GRÁFICO 4

Incidência de Doenças
A redução na incidência de doenças melhora a qualidade de
vida. Ainda que as análises do estudo devam ser consideradas
preliminares, já que nem todos os gatos morreram, houve
diferenças significativas na presença de hiperplasias tiróideas/adenomas. Os gatos alimentados com Longevis® apresentaram menos incidência de doenças. Só 14% dos gatos que
receberam Longevis® foram afetados, em comparação com
43,5% dos gatos que receberam a dieta 1. Assim mesmo, os
gatos alimentados com Longevis® apresentaram menor tendência às patologias gastrointestinais (19% vs. 43,5%). Com respeito a outras patologias gerais, não se encontraram diferenças
significativas entre as três dietas (gráfico 5).
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Longevis® melhora a saúde da pele e a pelagem,
reduz a susceptibilidade a infeções cutâneas,
tem propriedades anti-inflamatórias equilibra
a microbiota intestinal, o que melhora a digestão e promove a saúde intestinal.

Renal
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Dieta controle

Hipertiroidismo

Inflam. GI

Fígado

Dieta antioxidantes

Outros

Dieta Longevis

* este grafico foi modificado do artigo original

Espessura cutânea
A espessura cutânea também pode ser um fator indicador da
qualidade de vida, já que a pele e a pelagem dos gatos geriátricos
muitas vezes se deterioram, isto provavelmente reflete uma
diminuição do status nutricional e outras mudanças fisiológicas.
Enquanto todos os gatos do estudo mostraram uma diminuição da
espessura cutânea ao longo do tempo, a diminuição média dos
gatos que se alimentaram com Longevis® foi significativamente
menor do que a dos animais que receberam as dietas 1 e 2).

.41

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN® CAT

OPTIAGE®

Cuida da saúde dos gatos com 7 anos ou mais,
prolongando a sua vitalidade.

Vitalidade
Adulto
Em forma

trole de Peso
Con
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Vital Plus 7+

ral e nas necessidades de energia, com um declínio da função orgânica e

Sensível

Em todos os mamíferos, a idade é associada a mudanças na condição corpo-

o

com OptiAge®

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

PURINA® PRO PLAN® Adulto 7+ é uma fórmula especialmente desenvolvida para ajudar a melhorar sua
qualidade e expectativa de vida dos gatos com 7 anos ou mais. Inclui a tecnologia OptiAge® com Brain
Protection Blend, que ajuda a manter saudável a condição cognitiva dos gatos idosos.

Tecnologia OPTIAGE® com Brain Protection Blend, exclusiva combinação de aminoácidos, antioxidantes
naturais, vitaminas do complexo B e ômegas 3 e 6, que ajudam a proteger e a manter a atividade cerebral dos
gatos idosos.

AJUDA A MELHORAR
A ATIVIDADE
CEREBRAL
Tecnologia OptiAge®.

PURINA® PRO PLAN® Adulto 7+ com
OptiAge® com Brain Protection Blend é uma
tecnologia exclusiva, formulada com uma nova
mistura de aminoácidos, antioxidantes naturais,
vitaminas do complexo B e ômega 3 e 6, para
ajudar a proteger e manter a atividade cerebral e
retardar os sinais do envelhecimento dos gatos.
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AJUDA A RETARDAR
OS SINAIS DO
ENVELHECIMIENTO.
Tecnologia Longevis®.

Tecnologia Longevis®, uma combinação única
de antioxidantes, prebiótico natural e ácidos
graxos Ômega 3 e 6, cujo efeito é comprovado
em prolongar a expectativa e qualidade de vida
para os gatos com idade superior a 7 anos.

AUXILIA NA
PROTEÇÃO.
Com antioxidantes
naturais.

PURINA® PRO PLAN® Adulto 7+ inclui
antioxidantes naturais que ajudam a reforçar o
sistema de proteção. Além disso, Longevis® eleva
a biodisponibilidade da vitamina E para ajudar o
sistema de proteção a continuar protegendo o
gato maduro de ameaças externas.
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»

OPTIAGE®

»

INGREDIENTES

Carne mecanicamente separada de frango (22%), quirera de arroz,
farelo de glúten de milho*, farinha de subprodutos de frango, milho
integral moído*, gordura animal estabilizada com tocoferóis (fonte de
vitamina E), ovo em pó, levedura seca de cervejaria, óleo de peixe,
glúten de trigo, farelo de milho*, carbonato de cálcio, cloreto de
potássio, cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, inulina,
hidrolisado de fígado de ave e suíno, L-arginina, L-lisina, DL-metionina, taurina, beta caroteno, vitaminas (A, D3, E, K3, B12, ácido
ascórbico, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina,
cloridrato de piridoxina, niacina, biotina, ácido fólico, pantotenato de
cálcio, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, proteinato de
zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, sulfato
de manganês, proteinato de manganês, iodato de cálcio, selenito de
sódio), antioxidante BHT. *Ingredientes transgênicos. Espécies
doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays.

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12%), Proteína bruta (Mín.) 370 g/kg (37%),
Extrato etéreo (Mín.) 180 g/kg (18%), Matéria fibrosa (Máx.) 30 g/kg (3,0%),
Matéria mineral (Máx.) 80 g/kg (8,0%), Cálcio (Mín./Máx.) 10 g/kg / 15 g/kg
(1,0% / 1,5%), Fósforo (Mín./Máx.) 8.000 mg/kg / 13 g/kg (0,8% / 1,3%),
Potássio (Mín.) 6.000 mg/kg (0,60%), Sódio (Mín.) 3.000 mg/kg (0,30%),
Zinco (Mín.) 220 mg/kg (0,022%), Cobre (Mín.) 25 mg/kg (0,0025%), Manganês (Mín.) 13 mg/kg (0,0013%), Arginina (Mín.) 23 g/kg (2,3%), Lisina (Mín.)
13 g/kg (1,3%), Metionina (Mín.) 6.200 mg/kg (0,62%), Taurina (Mín.) 1.700
mg/kg (0,17%), Ômega 6 (Mín.) 15 g/kg (1,5%), Ômega 3 (Mín.) 6.000 mg/kg
(0,60%), Vitamina E (Mín.) 550 UI/kg, Vitamina C (Mín.) 80 mg/kg (0,008%),
Frutanos Totais (Mín.) 7.000 mg/kg (0,70%)

»

CONSERVAÇÃO

Conservar em lugar fresco e seco. Fechar com cuidado depois de usar
e não guardar perto de produtos que possam ser tóxicos.

»

APRESENTAÇÃO

400g, 1,5kg e 7,5kg

VALORES NUTRICIONAIS COMPARADOS
PRO PLAN ®

OUTRO ALIMENTO
“SUPER PREMIUM”

Carne* de frango (22%)

Farinha de vísceras de aves

Quirera de arroz

Farinha de proteína isolada de suíno

Farelo de glúten de milho

Milho integral moído

PROTEÍNA BRUTA ( MÍN.)

37%

25%

EXTRATO ETÉREO ( MÍN.)

18%

11%

FIBRA BRUTA ( MÁX.)

3,00%

5,30%

ENERGIA METABOLIZÁVEL

4.280 kcal/kg

3.760 kcal/kg

PRO PLAN ® ADULT 7+

PRINCIPAIS INGREDIENTES

NÍVEIS DE
GARANTIA

* Carne mecanicamente separada

QUANTIDADES DIÁRIAS RECOMENDADAS*
GATO ADULTO

PESO

DE 7 A 11 ANOS

DE MÁS DE 11 ANOS

Médio

2,0 - 3,5 kg.

1/3 - 2/3 xícara (30 - 60 g.)

1/2 - 3/4 xícara (45 - 70 g.)

Grande

3,5 - 6,5 kg.

2/3 - 1 xícara (60 - 90 g.)

3/4 - 1 1/9 xícara (70 - 100 g.)

* Obs.: Cada xícara de chá padrão (200 ml) contém aproximadamente 90 g de PURINA® PRO PLAN® Adult 7+ Optiage with Brain Protection Blend.
As mudanças na alimentação do seu gato devem ser feitas gradualmente durante um período de 7 a 10 dias; substitua pequenas quantidades de alimento até que seu gato coma exclusivamente PURINA® PRO PLAN®.
A quantidade diária recomendada deve ser ajustada dependendo das condições ambientais, do nível de atividade do gato e de sua condição física.
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Tecnologia exclusiva para gatos
com tendência ao sobrepeso
Em Forma

Tecnologia OPTIFIT®, formulada com níveis baixos de
gorduras e calorias, e elevados níveis de fibra natural
para ajudar a reduzir o peso.

A obesidade é o resultado de um equilíbrio calórico positivo, por um
elevado aporte energético ou por uma redução do gasto de energia.
Uma quantidade excessiva de gordura corporal implica em riscos para
a saúde. Segundo estudos recentes, 24% a 40% dos gatos apresentam
sobrepeso ou obesidade e a máxima prevalência aparece em gatos de
entre 7 e 12 anos. Além disso, os gatos obesos de meia idade apresentam maior risco de mortalidade precoce e são propensos a uma maior
morbidade. Os gatos com sobrepeso têm maior risco de desenvolver
diabetes mellitus, artrite, claudicação, problemas de pele não alérgicos,
lipidose hepática e transtornos do trato urinário inferior. Alguns fatores
de risco controláveis associados à obesidade em gatos incluem a castração, o alojamento restrito, a alimentação de livre escolha e o consumo
de dietas com alto conteúdo de gordura. Além disso, pode haver
diferenças na fisiologia, na forma de metabolizar, armazenar ou utilizar
a energia das células e outras variações hormonais que podem contribuir para a obesidade. Infelizmente, não existem, neste momento,
marcadores que indiquem quais animais se tornarão obesos. Por isso,
manter o peso adequado durante a vida e fazer o tratamento da obesidade estão baseados na compreensão dos fatores de risco associados e seu
manejo de forma adequada.

NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS DOS
GATOS COM SOBREPESO
» Menores necessidades de gordura, já que é o nutriente mais denso
em calorias (contém mais que o dobro por grama que os carboidratos
ou a proteína).
» Uma alimentação altamente palatável, que ajude a manter uma dieta
e a cumpri-la.
» Altas necessidades de proteína:
> Massa corporal magra durante a perda de peso.
> Fonte de proteínas deve ser altamente digerível.
» Nutrientes para manter uma pele saudável e um pelo brilhante
durante a dieta.

//.01 O QUE É WEIGHT CONTROL?
As fórmulas de NESTLÉ® PURINA® destinadas a gatos adultos com
problemas de sobrepeso contêm significativamente menos calorias
que a fórmula de PURINA® PRO PLAN® para gatos adultos e um maior
nível de fibra natural para facilitar a perda de peso.
Formulado para promover a ingestão necessária de nutrientes essenciais durante a restrição calórica. Concede uma excelente proteção
antioxidante, já que os gatos com sobrepeso ocasionalmente podem
sofrer maior estresse oxidativo.

//.02 COMO FUNCIONA O WEIGHT CONTROL?
NESTLÉ® PURINA®, com o intuito de assegurar a idoneidade nutricional da dieta para alimentação a longo prazo de gatos adultos, realizou
um estudo no qual utilizou uma dieta de baixos níveis de gordura para
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restrição calórica (tabela 1) e com a qual foram realizados testes de
digestão para determinar a digestibilidade aparente dos macronutrientes e a energia metabolizável da mesma (tabela 2). O teste foi
realizado para superar os padrões estabelecidos pela Association of
American Feed Control Officials (AAFCO) como procedimentos
adequados de nutrição. Para executar o teste foram alimentados 12
gatos adultos, alojados individualmente, durante 26 semanas, que só
receberam a ração prescrita e água para beber. Foi medido o consumo de alimento diariamente; semanalmente, o peso corporal e foi
realizada uma análise sérica, uma urinálise e uma hemogasometria
no início do teste, na semana 13 e na semana 26. Além disso, todos
os animais passaram por um exame clínico no início e no fim do teste.
Os resultados mostraram que os animais permaneceram sadios e que
os valores sanguíneos e urinários se mantiveram dentro dos limites
normais ao longo de todo o estudo. Estes resultados confirmam que
esta ração é um alimento completo e equilibrado para gatos adultos.

i
Esta fórmula proporciona uma dieta completa e
balanceada, e contém níveis recomendados de
proteína, fibra, gordura e calorias para gatos
adultos obesos.

Além disso, NESTLÉ® PURINA® realizou outro estudo, como suporte
adicional, com o objetivo de determinar um protocolo de emagrecimento apropriado. Assim, 36 gatos com sobrepeso foram colocados
em três grupos de tratamento para reduzir seu peso, baseados em
diferentes níveis de restrição calórica. Aos gatos lhes foi prescrita
uma comida de baixa caloria ad líbitum ou restrita a 70% ou 60% das
necessidades energéticas de manutenção (NEM) calculadas como:

NEM = 1,4((30xpeso corporal EN kg*)+70)
*peso corporal objetivo.

A média de sobrepeso dos gatos foi aproximadamente 30% no início
do//.03
teste, de 16 semanas de duração. Os resultados mostraram
claramente que não houve diferença entre os tratamentos para peso
corporal relativo inicial e final. A perda média de peso corporal para
todos os tratamentos foi de aproximadamente 20% do peso inicial e
a condição corporal diminuiu em média 2 unidades (na escala de 9
pontos). Os gatos restringiram seu consumo, portanto não houve
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diferença entre os três grupos no consumo de calorias totais ou de
calorias por kg de peso objetivo ou por kg de peso real. A média de
perda de peso por semana foi de 1,3+-0,8% do pelo corporal inicial,
mas variou entre 0,34 até 4,00% nas diferentes semanas. O ritmo de
emagrecimento esteve negativamente relacionado com o consumo
de calorias por kg de peso corporal. Os resultados deste trabalho
concluíram que os gatos consumiram menos do que lhes foi oferecido, não se observaram diferenças entre os tratamentos. Com base
neste estudo, pode-se afirmar que os gatos que consomem 44-45
kcal/kg de peso objetivo ao dia devem perder aproximadamente 1%
do seu peso corporal por semana.

TABELA 1

PERFIL DA DIETA UTILIZADA
% da matéria
seca

g/100 kcal EM

Nutriente

% no alimento

Proteína

34,77

38,35

11,17

ENN*

34,09

37,61

10,95

Gordura

7,72

8,51

2,48

Fibra Bruta

7, 29

8, 04

2, 34

Cálcio

1,16

1,28

0,37

Fósforo

1,06

1,17

0,34

Sódio

0,24

0,26

0,08

Fibra alimentar
total

19,17

21,14

6,16

*ENN - Extrativo não nitrogenado

TABELA 2

Nutriente

RESULTADOS DO TESTES DE DIGESTIBILIDADE
Teste 1

Teste 2

Teste 3

Média

Total (%)

74,11

72,11

72,70

72,97

Proteína (%)

89,11

87,30

85,05

87,15

Gordura (%)

80,93

80,41

79,96

79,43

ENN*

75,61

73,18

76,30

75,03

Calorias (%)

77,52

75,15

75,55

76,07

EM (kcal/kg)

3,202

3,059

3,078

3,113

EM (kcal. / lb)

1,455

1,391

1,399

1,415

*ENN - Extrativo não nitrogenado
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Hairball Control
MINIMIZA A FORMAÇÃO DE BOLAS DE PELO
O instinto natural dos gatos é lamber-se várias vezes ao dia, o que,
somado à superfície abrasiva da sua língua, os predispõem à ingestão
do seu próprio pelo, sobretudo nos casos de gatos de pelo comprido,
predispondo a formação de bolas de pelo no estômago.
Uma bola de pelo é uma massa de pelos emaranhados imersa em um
líquido claro e espumoso. Quando o acúmulo é pequeno o gato pode
regurgitar ou expulsá-la nas fezes, sendo a presença de pelos no
vômito ou nas fezes, normal. Os tricobenzoares são grandes massas de
pelos que são acumuladas no estômago.
Quando um gato tem bolas de pelo costuma apresentar nauseas,
regurgitação ou vômito (sobre tudo na alimentação matinal); fome
contínua, mas com ingestão de pequenas quantidades de alimento;
perda gradual de peso e da condição corporal; diarreia e em casos
mais graves constipação e anorexia. É possível palpar as bolas de
pelo no estômago como uma massa pastosa e imóvel. Normalmente
estas bolas não causam dor. A passagem de pequenas quantidades
de pelo do estômago ao intestino não tem importância, o problema
ocorre quando uma grande massa de pelo passa para o intestino,
formando os tricobenzoares que podem provocar uma obstrução no
trato gastrointestinal. Quando as bolas de pelo se movimentam ao
longo do órgão, pode ocasionar diarréia. O estado diarreico é uma
resposta natural do intestino para eliminar a bola de pelo. Porém,
uma vez que a bola de pelo causou obstrução, ocorre constipação
que pode continuar e o gato pode piorar.
EM QUE CONSISTE HAIRBALL CONTROL?
Além do importante papel que a fibra desempenha na dieta, não
devemos nos esquecer que ela é imprescindível para a correta função
intestinal, no esvaziamento gástrico e ao tempo de trânsito intestinal,
além de manter a integridade estrutural da mucosa do trato intestinal.
No controle da formação de bolas de pelo, o uso de fontes de fibra que
aumentem o esvaziamento gástrico e diminuam o tempo de trânsito
intestinal pode facilitar a passagem do pelo ao longo do trato digestivo. Por este motivo, NESTLÉ® PURINA® desenvolveu Hairball Control,
que contém altos níveis de fibra alimentar total para facilitar a passagem do pelo ao longo do trato gastrointestinal. O nível total de fibra
alimentar é atingido com a inclusão de celulose em pó e casca de soja.
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A inclusão destas fontes de fibra tem por objetivo facilitar o esvaziamento
gastrointestinal e o trânsito intestinal, assim o risco de que o pelo seja acumulado para formar uma bola no estômago é reduzida consideravelmente.

HAIRBALL CONTROL É EFICAZ?
Com o objetivo de determinar se a fibra de Hairball Control tem algum
efeito no consumo de alimento, no peso corporal, na digestibilidade de
nutrientes ou na eliminação de pelo nas fezes, NESTLÉ® PURINA®
realizou um estudo de quatro semanas de duração.
Foram distribuídos 30 gatos em três grupos de tratamento, em cada
grupo foi oferecida uma fórmula distinta: uma dieta sem tecnologia para
o controle da formação bolas de pelo (R1) e duas dietas formuladas
especificamente para o controle da formação de bolas de pelo, uma com
Hairball Control (R2) e outra com outra fórmula (R3) (tabela 1). Foram
colhidas amostras fecais durante os dias 2º ao 8º e do 11º ao 15º.

RESULTADOS E CONCLUSÕES
O consumo de alimento não diferiu entre o grupo de controle (R1) e os
gatos alimentados com a fórmula Hairball Control (R2). Os gatos do
grupo R2 demostraram uma perda de peso mínima. Os animais do
grupo R3 consumiram menos alimento e a perda de peso foi mínima, em
comparação com os outros grupos. A pontuação das fezes não foi
afetada pelo grupo de tratamento.
A matéria seca, as calorias e a digestibilidade dos carboidratos foi
menor nos gatos alimentados com a fórmula Hairball Control (R2). A
digestibilidade das vitaminas A, D e E não foi influenciada pela ingestão
da fórmula para controle de bolas de pelo. Na segunda semana de
teste, ambas as fórmulas para controle da formação de bolas de pelo
aumentaram a quantidade de pelos nas fezes. Com base nestes resultados, as dietas que incluíam uma fórmula para o controle da formação de
bolas de pelo foram igualmente eficientes no aumento da expulsão de
pelo nas fezes e o controle da formação de bolas de pelo (tabela 2).
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OPTIFIT ®

RESULTADOS ANALÍTICOS DOS ALIMENTOS

Controle R1

Hairball Control (R2)

Umidade (%)

8,45

7,88

8,42

Proteína (%)

34,48

32,85

33,60

Fibra bruta (%)

0,82

4,2

7,46

Total fibra alimentar (%)

5,66

12,05

13,20

Cinzas (%)

6,74

6,40

5,02

Calorías

4,74

4,88

4,94

Gordura (%)

13,05

14,80

14,95

Monoinsaturadas (%)

4,66

5,26

5,51

Saturadas (%)

4,48

5,08

4,14

Ácidos graxos libres (% de ácido oleico de
gorduras totais)

3,25

2,90

3,80

Vitamina A UI/b

12.250

13.150

7.880

Vitamina D IU/g

3,19

2,82

1,42

Vitamina E mg/100 g

5,62

6,17

7,84

Cálcio (%)

1,19

1,14

0,92

Cloreto (%)

0,73

0,72

0,68

Magnésio ppm

1.284

1.327

702

Fósforo (%)

1.18

1.12

0,82

Potássio ppm

7.135

7.785

6.395

Sódio ppm

3.145

3.075

2.345

pH

5,12

5,32

5,25

pH inicial

5,02

5,25

5,24

Acidez (% H3PO4)

1,19

0,97

0,57

Fibra insolúvel (%)

5,56

11,60

12,60

Fibra solúvel (%)

1,64

1,56

0,48

TABELA 2

Controle de Bola de Pelo (R3)

RESULTADOS DA EXPULSÃO DE PELO NAS FEZES

Parâmetro

Peso do pelo
nas fezes (g/día)

Período

Dieta
Controle (R1)

Hairball control (R2)

Controle de bolas de pelo (R3)

Inicial

0,92

0,93

0,98

Medio

0,30

a

0,77 ab

1,26 b

Final

0,54

a

1,779 ab

2,40 b

Dentro de uma ração, os valores sublinhados diferem significativamente (p<0,005) do período inicial. Dentro dos períodos do teste, (inicial, medio, final) diferentes expoentes indicam diferenças significativas
(p<0,005) na mudança de valores desde o período inicial.
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Promove uma ótima condição física
e um peso ideal.
Vitalidade
Adulto

»

Sensível

Sensitive

Kitten

PURINA® PRO PLAN® Reduced Calorie

Adulto 7+

ção Inicial
Prote

Em forma
trole de Peso
n
o
C

Vital Plus 7+

Muitas variáveis influenciam um emagrecimento para que ele seja bem sucedido.
Uma perda de peso rápida com uma restrição de calorias excessiva pode aumentar a
probabilidade de recuperação de peso. Do mesmo modo, aumenta o risco de
desenvolvimento de lipidose hepática em gatos. As interações entre as gorduras, os
carboidratos e as proteínas da dieta podem afetar vários dos fatores da perda de peso
entre os quais se encontram a saciedade, a composição e a eficiência do emagrecimento. As caraterísticas da dieta que facilitam a perda de gordura corporal, enquanto
minimizam a perda de massa magra, são: a redução da gordura, energia e o aumento
da fibra e da relação proteína/calorias.

Ur

ad
in á
r i o E s t e ri liz
Cui
d a d o E s p e cial

o

com OptiFit®

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PURINA® PRO PLAN® Reduced Calorie® é uma fórmula para gatos adultos com tendência ao sobrepeso.
Contém menos calorias e gorduras que as dietas formuladas de PURINA® PRO PLAN®. Além disso conta
com um maior nível de fibra natural para facilitar a perda de peso. Tem um sabor agradável, com proteínas
de alta qualidade, de frango e grãos inteiros. Está formulada para promover a ingestão necessária de
nutrientes essenciais durante a restrição calórica. Oferece uma excelente proteção antioxidante, uma vez
que o estresse oxidativo pode aumentar nos gatos com sobrepeso.

Tecnologia OPTIFIT®, é exclusiva graças a uma redução de 35%* de gorduras, junto a níveis elevados de
proteínas e fibras naturais, para a redução de peso e a manutenção da condição corporal saudável.
*Comparado com a fórmula de Pro Plan Cat Adult.

CONTROLE DE PESO.
Redução de 35%
de gorduras para ajudar
na perda de peso.

CONTROLE DE BOLAS
DE PÊLO.
Fonte de fibras
naturais.

PURINA® PRO PLAN® Reduced Calorie,
formulado com níveis baixos de gorduras e
calorias, com um nível elevado de fibra natural
para ajudar a reduzir peso.

PURINA® PRO PLAN® Reduced Calorie, com
fontes de fibras naturais de soja e de celulose que
ajudam a controlar a formação das bolas de pelo.
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RECEITA
PALATÁVEL.
Ingredientes de
alta qualidade.

PURINA® PRO PLAN® Reduced Calorie
contém as calorias necessárias de uma dieta
formulada para a perda de peso, com ingredientes de alta qualidade, que proporcionam um
excelente sabor à fórmula.
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»

OPTIFIT ®

»

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Farinha de subprodutos de frango (24%), farelo de glúten de milho*,
quirera de arroz, milho integral moído*, trigo integral moído, farinha de
peixe, fibra de soja* (2%), glúten de trigo, celulose em pó (4%), gordura
animal estabilizada com tocoferóis (fonte de vitamina E), levedura seca
de cervejaria, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum),
carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, hidrolisado de fígado de ave e
suíno, ácido fosfórico, L-lisina, DL-metionina, taurina, vitaminas (A, D3,
E, K3, B12, ácido ascórbico, mononitrato de tiamina, suplemento de
riboflavina, cloridrato de piridoxina, niacina, biotina, ácido fólico,
pantotenato de cálcio, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco,
proteinato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, proteinato de
cobre, sulfato de manganês, proteinato de manganês, iodato de cálcio,
selenito de sódio), antioxidante BHT.
*Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Bacillus thuringiensis,
Streptomyces viridochromogenes e Zea mays.
**Inclusão de minerais quelatados (proteinato de zinco, proteinato de
cobre e proteinato de manganês).

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12%), Proteína bruta (Mín.) 400 g/kg (40%),
Extrato etéreo (Mín./Máx.) 70 g/kg / 100 g/kg (7,0% / 10%), Matéria
fibrosa (Máx.) 75 g/kg (7,5%), Matéria mineral (Máx.) 80 g/kg (8,0%),
Cálcio (Mín./Máx.) 10 g/kg / 14 g/kg (1,0% / 1,4%), Fósforo (Mín./Máx.)
9.000 mg/kg / 14 g/kg (0,90% / 1,4%), Potássio (Mín.) 6.000 mg/kg
(0,60%), Sódio (Mín.) 3.000 mg/kg (0,30%), Zinco (Mín.) 120 mg/kg
(0,012%), Cobre (Mín.) 8 mg/kg (0,0008%), Manganês (Mín.) 30 mg/kg
(0,003%), Lisina (Mín.) 13 g/kg (1,3%), Metionina (Mín.) 6.500 mg/kg
(0,65%), Taurina (Mín.) 1.100 mg/kg (0,11%).

»

CONSERVAÇÃO

Conservar em lugar fresco e seco, Fechar com cuidado depois de usar
e não guardar perto de produtos que possam ser tóxicos.

»

APRESENTAÇÃO

400g, 1,5kg e 3kg

VALORES NUTRICIONAIS COMPARADOS
PRO PLAN ® REDUCED CALORIE

PRO PLAN ®

Farinha de subprodutos de frango (24%)

Farinha de vísceras de aves

Farelo de glúten de milho

Milho integral moído

Quirera de arroz

Quirera de arroz

PROTEÍNA BRUTA ( MÍN.)

40%

30%

EXTRATO ETÉREO ( MÍN.)

7% - 10%

13%

FIBRA BRUTA ( MÁX.)

7,50%

5,2%

ENERGIA METABOLIZÁVEL

3.550 kcal/kg

3.864 kcal/kg

PRINCIPAIS INGREDIENTES

NÍVEIS DE
GARANTIA

OUTRO ALIMENTO
“SUPER PREMIUM”

QUANTIDADES DIÁRIAS RECOMENDADAS*
GATO ADULTO

PESO

PARA PERDA DE PESO

QUANTIDADE

Médio

2,0 - 3,5 kg.

2/9 - 1/2 xícara (20 - 45 g.)

1/3 - 2/3 xícara (30 - 60 g.)

Grande

3,5 - 6,5 kg.

1/2 - 3/4 xícara (45 - 70 g.)

2/3 - 1 1/9 xícara (60 -100 g.)

* Obs. Cada xícara de chá padrão (200 ml) contém aproximadamente 90 g de PURINA® PRO PLAN® Reduced Calorie Optifit. As mudanças na alimentação do seu gato devem ser feitas gradualmente
durante um período de 7 a 10 dias; substitua pequenas quantidades de alimento até que seu gato coma exclusivamente PURINA® PRO PLAN®. A quantidade diária recomendada deve ser ajustada
dependendo das condições ambientais, do nível de atividade do gato e de sua condição física.
* Redução de 25% de calorias.
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Fórmula de alta tolerância para
gatos com sensibilidade.
Sensível
FISIOLOGIA GERAL DA PELE

Tecnologia OPTIDERMA , com ômega 3 e 6 é
formulada com um número limitado de fontes de
proteína para ajudar a diminuir as sensibilidades
alimentares.
®

A intolerância aos alimentos ocorre como consequência de uma
reação mediada por imunoglobulinas. A hipersensibilidade tem graves
consequências na pele e no trato gastrointestinal ou em ambos. Os
antígenos dos alimentos são quase exclusivamente proteínas, que são
consideradas estranhas pelo sistema imunológico.
Evitar as reações adversas por intolerância através da alimentação é
uma das grandes metas dos especialistas em nutrição. O uso de fontes
alternativas de proteínas, ácidos graxos, ômega 3 e antioxidantes
pode proteger os gatos especialmente sensíveis.

//.01 A PELE E A PELAGEM DO GATO
A pele é o órgão principal através do qual o corpo interage com o seu
ambiente. A pele e a pelagem cumprem diversas funções de proteção
que compreendem desde oferecer uma barreira física por todo o
corpo até barreiras não imunológicas e defesas imunológicas contra
as bactérias e toxinas que tentam entrar no corpo pelo mundo
exterior.
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A pele é o maior órgão do corpo. Ela pode representar até 25% do
peso corporal em alguns recém nascidos. Sendo o maior órgão do
corpo, possui muitas propriedades interessantes, algumas das quais
servem para a proteção de todo o organismo.
A pelagem e a pele podem variar, baseado na idade, raça ou gênero
entre os indivíduos. A ampla variedade de combinações diferentes
de pelagem e pele pode ser observada em qualquer exibição de cães
e gatos, ou em qualquer consultório veterinário.
No tronco, a pele geralmente é mais grossa na parte dorsal, e a
espessura diminui na parte ventral. Nas extremidades, a pele é mais
grossa na parte proximal e diminui na parte distal, exceto nas áreas
específicas como os coxins plantares. A pele é mais grossa na
frente, no pescoço, no tórax, na região dorsal, nos quadris e na base
do rabo. A pele mais fina é encontrada nas orelhas, nas zonas
axilares, inguinal e perianal. Nos gatos, a espessura da pele oscila
entre 0,4 e 3,6 mm. Os gatos adultos machos têm a pele mais grossa
que as gatas fêmeas. A pele dos gatos é mais ácida do que a dos
seres humanos; oscila entre pH 5,5 e 7,5 com uma média de 6,4.
A pelagem dos gatos cumpre muitas funções. O pelo oferece proteção
térmica, informação sensorial, uma barreira protetora contra invasões
bacterianas, físicas, químicas e também na fotoproteção. Os gatos
possuem três tipos de pelo: pelo de proteção ou dominante, pelo em
forma de cerda e a penugem ou subpelo. Os pelos de proteção ou
dominantes são os pelos “primários” (pelagem externa) e os pelos em
forma de cerdas e penugem ou subpelo constituem os pelos “secundários” (pelagem interna). A configuração do pelo determina a configuração do folículo. Os folículos lisos produzem pelos lisos (por exemplo,
os gatos domésticos de pelo curto), enquanto folículos cacheados
produzem pelos cacheados (por exemplo, os gatos Cornish Rex).
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Os gatos possuem mais quantidade de pelos secundários do que pelos
primários; a relação é de 10:1 na parte dorsal e 21:1 na parte do
ventre. Gatos domésticos de pelo curto, adultos medianos tem um
crescimento de pelos perto de 32,7 gr de pelo por quilograma de peso
corporal. Todo crescimento de pelo é gerado a partir dos folículos que
estão presentes na pele desde o nascimento. Os gatos não podem
trocar ou agregar folículos pilosos depois do período neonatal.

//.02 O SISTEMA IMUNOLÓGICO E A PELE
A epiderme tem sido qualificada como o sistema imunológico periférico mais avançado. Não só constitui a primeira linha de defesa
contra a entrada de antígenos, mas também pode destruir antígenos
através de meios físicos e mediar a imunovigilância cutânea. As
células de Langerhans, os queratinócitos, os linfócitos T migratórios
e os nódulos linfáticos periféricos em forma conjunta recebem o
nome de tecido linfoide associado à pele (SALT, em inglês). Este
tecido constitui um fenômeno epidérmico.
Dentro da derme encontram-se os mastócitos, os dendrócitos dérmicos e em menor quantidade, os neutrófilos, eosinófilos, linfócitos e
basófilos. Além disso, a derme contém vasos linfáticos e nervos que
contribuem para a resposta imunológica. Toda a atividade imunológica celular realizada na epiderme e na derme é realizado no sistema
imunológico cutâneo ou SIS, em inglês.
Existem duas classes de componentes no sistema imunológico
cutâneo, os celulares e os humorais. Os componentes humorais
contém citocinas, componentes do complemento, eicosanoides,
fibrinolisinas, imunoglobulinas, neuropeptídeos e peptídeos antimicrobianos. Por outro lado, o componente celular é formado por
células de Langerhans, queratinócitos, dendrócitos dérmicos, mastócitos, linfócitos, granulócitos e macrófagos. A resposta imunológica
complexa é interconectada, e é importante reconhecer que não
existe nenhum processo que por si só seja funcional para a resposta
imunológica / inflamatória, mas é necessário que todo o processo
seja efetivo para uma proteção eficaz da pele e do corpo.
Em resumo, a pele atua como um sistema de proteção ao limitar a
perda de água para o meio ambiente, retardar ou prevenir a entrada
de agentes indesejáveis (físicos, químicos ou patológicos) e resistir
aos traumas físicos. A capacidade da pele de ser um sistema de
proteção depende diretamente do estado imunológico, das doenças,
da capacidade de manter uma superfície epidérmica intacta e da
nutrição do gato.

OPTIDERMA®

//.03 O QUE PODE SER FEITO FRENTE A INTOLERÂNCIA?
Minimizando o número de fontes de proteínas pode-se diminuir as
possibilidades de reações adversas.
As fórmulas para gatos sensíveis devem ser dietas altamente
digestíveis, com fontes alternativas de proteínas, e devem evitar
ingredientes conhecidos como causadores de intolerância. Além
disso tem que se aumentar as fontes de alguns nutrientes importantes, como os ácidos graxos, certos minerais, antioxidantes, etc.

//.04 ÁCIDOS GRAXOS, ÔMEGA, NUTRIENTES IMPORTANTES
Os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 cumprem um papel fundamental na inflamação e na estrutura da pele e da pelagem. Dentro da pele
cumprem três funções:
São componentes estruturais das membranas das células da
pele.
Cumprem um papel importante na inflamação e no prurido.
São imunomoduladores.
As fontes da dieta dos ácidos graxos ômega 6 são vegetais e
animais. Os mais importantes são os ácidos linoleico e araquidônico.
Já as fontes das dietas dos ácidos graxos ômega 3 são fontes
marinhas. São o ácido eicosapentaenoico (EPA), o ácido decosahexaenoico (DHA) e o ácido α-linolênico.
Uma deficiência de ácidos graxos pode acontecer quando os
gatos são alimentados com dietas formuladas inapropriadamente, de baixa qualidade e com pouca quantidade de gorduras.

i
O ácido araquidônico é o precursor da prostaglandina F2α, que é pro-inflamatória, enquanto os
ácidos ômega 3 (EPA e DHA) são menos inflamatórios e auxiliam na diminuição do prurido.
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Os sinais podem demorar até 3 meses para aparecer, existindo
diferentes manifestações:
Pelagem seca, fina e quebradiça.
Perda de pelo.
Formação de bolas de pelo em excesso.
Infecções bacterianas secundárias.

VITAMINAS HIDROSSOLÚVEIS
As vitaminas B atuam como colabores para reações enzimáticas. Sua deficiência não é muito comum, mas pode ocasionar
descamação excessiva, seborreia e alopecia. Além disso, a
vitamina C (ácido ascórbico) auxilia a vitamina E na sua função
antioxidante.

MINERAIS

Pele descamada e grossa.
Retardo na resolução de feridas.
Fragilidade capilar cutânea.
Perda hídrica.

//.05 VITAMINAS E MINERAIS
VITAMINAS LIPOSSOLÚVEIS
Vitamina E.
Junto com o selênio são importantes antioxidantes para
proteger a pele do dano oxidativo. Além disso, tem efeito
anti-inflamatório e estabilizante das membranas celulares. Seus
requisitos estão diretamente relacionados com o conteúdo das
gorduras na dieta.

Vitamina A.
Tem um papel fundamental no crescimento e na diferenciação
celular (lembremos que a pele tem uma rápida troca celular, de
21 dias). Além disso, os precursores da vitamina A tem uma
potente ação antioxidante.
Vitamina D.
A vitamina D é convertida de forma ineficiente em gatos, por
isso deve-se fornecê-la na forma ativa através da dieta. É, ainda,
muito importante na homeostase do cálcio e influencia na
proliferação e diferenciação da pele.
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Zinco.
É importante em tecidos com rápida replicação celular e é
necessário na pele para o metabolismo da vitamina A, a
biossíntese de ácidos graxos, a modulação imune, resposta
inflamatória, a queratinogênese e a cicatrização de feridas.
Cobre.
Mineral fundamental para a pigmentação da pele, a pelagem
e importante para a queratinização.
Manganês
Está associado com a integridade e força da derme, é muito
importante no metabolismo do colágeno e da condroitina
endógena.
Selênio.
Atua como antioxidante na membrana celular e é um cofator
na produção de lipídios da pele.

i
O zinco tem um papel fundamental em diversos
processos como no metabolismo da vitamina A, na
biossíntese de ácidos graxos, na modulação imune,
resposta inflamatória, na queratinogênese e na
cicatrização das feridas.

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN® CAT

OPTIDERMA®

» Conclusão

//.06 O MANEJO DO GATO SENSÍVEL
Animais que têm alergia ou intolerância alimentar podem viver
normalmente uma vida saudável e ficar livres de sintomas,
desde que os alimentos ou ingredientes que lhe causam esses
sintomas sejam evitados. Mesmo em pequenas porções do
alimento (Alergênico ou intolerante) pode ser desencadeada
uma reação e, por isso, os proprietários devem ser orientados a
proteger o seu animal de estimação constantemente contra a
exposição a esses ingredientes, alimentando-os somente com a
dieta de alta tolerância recomendada pelo médico veterinário.
Em animais, uma proteína comum, como carne, leite e seus
derivados é muitas vezes o gatilho para as reações (Tabela 3).
Ao ingerir alimentos que causam uma reação alérgica o resultado pode variar desde desconfortos e inflamações no trato
gastrointestinal até reações na pele, que fazem com que o
animal tenha prurido e lesões na pele por arranhadura, favorecendo as infecções secundárias.

TABELA 3

Alguns gatos demostram sensibilidade a alguns alimentos,
que é manifestada por meio de irritação da pele ou sensibilidade estomacal. Nestes casos é importante ajudar a minimizar o risco destas reações por meio de uma dieta adequada.
Formulado por veterinários e nutricionistas, NESTLÉ®
PURINA® desenvolveu a tecnologia OptiDerma®, para
uma dieta de alta tolerância desenvolvida para satisfazer
as necessidades específicas de gatos com estômago e pele
sensíveis.
Elaborada com fontes alternativas de proteínas
selecionadas como o peru, que ajudam a minimizar os
riscos associados com a sensibilidade e tolerância
alimentar.
Contém uma restrição na quantidade de fontes proteicas que ajudam a diminuir a probabilidade de reação
exagerada

ALIMENTOS QUE MAIS CAUSAM REAÇÕES NOS GATOS

Alimento

%

Carne bovina

20

Laticínios
Peixe

13

Cordeiro

6,7

Aves

4,5

Cevada / Trigo

4,5

Soja

A importante inclusão de ácidos graxos Ômega 3
ajudam a inibir reações na pele e no trato gastroentérico dos gatos intolerantes.

14,6

6

N=89 FONTE: Verlinden A, et al. Crit Rev Food

É importante também orientar o proprietário do animal que a
alergia alimentar e a intolerância alimentar são condições
crônicas que perduram por toda a vida do animal de estimação.
Mas a boa notícia é que atualmente existem diversos alimentos
comerciais de alta tolerância, o que torna o manejo alimentar
fácil e viabiliza a manutenção do animal de forma assintomática, se o proprietário seguir cuidadosamente as recomendações
de alimentação.

i
A boa qualidade da pele e da pelagem é fácil de ser
mantida mediante uma dieta bem equilibrada. Os
alimentos comerciais focados na saúde da pelagem
para animais de estimação, são a opção mais
simples para manter o estado da pele e da pelagem
em animais saudáveis.
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Contribui para minimizar os transtornos
de tolerância nos gatos sensíveis.

Vitalidade
Adulto

Em forma

trole de Peso
Con

Sensitive Peru & Arroz Optiderma® oferece uma nutrição específica para os

»

Sensível

Sensitive

Kitten

Ur

gatos sensíveis, promovendo uma ótima saúde e bem-estar geral.

PURINA® PRO PLAN® Sensitive

Adulto 7+

Desenvolvido por Veterinários e Nutricionistas, PURINA® PRO PLAN®

Vital Plus 7+

sadas através de transtornos da pele, manto piloso e sistema digestivo.

ção Inicial
Prote

Os gatos adultos podem padecer de certas intolerâncias alimentares, expres-
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r i o E s t e ri liz
Cui
a
i
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com OptiDerma®

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PURINA® PRO PLAN® Sensitive com Optiderma® é uma tecnologia exclusiva, com um número limitado de
fontes de proteína para ajudar a diminuir as sensibilidades alimentares, incluindo peru, para reduzir as
reações alimentares adversas em gatos sensíveis. Formulado com minerais quelatos e altos níveis de ácidos
graxos Ômega, vitamina A, que ajuda a promover a elasticidade da pele e um pelo brilhante e espesso, a
primeira linha de defesa contra as ameaças externas.

Tecnologia OPTIDERMA® com Ômega está formulada com um número limitado de fontes de proteína
para ajudar a diminuir as sensibilidades alimentares.

PARA AS SENSIBILIDADES
ALIMENTARES
Fonte de proteínas
alternativas.

PURINA® PRO PLAN® Sensitive com OptiDerma®
foi formulada com um número limitado de fontes de
proteína, incluindo peru adequado para gatos
sensíveis.
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PELAGEM SEDOSA
E BRILHANTE
Minerais quelados
e ácidos graxos 3 & 6.

PURINA® PRO PLAN® Sensitive com OptiDerma®,
formulado com minerais quelatados e altos
aportes de ácidos graxos Ômega 3 e 6, vitaminas
A, que ajudam a promover a elasticidade da pele
e um pelo brilhante e espesso, a primeira linha de
defesa contra ameaças externas.

RECEITA
PALATÁVEL.
Ingredientes de
alta qualidade.

PURINA® PRO PLAN® Sensitive com OptiDerma®
é formulado com ingrediente de alta qualidade
que proporcionam excelente sabor a formula.

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN® CAT

»

OPTIDERMA®

»

INGREDIENTES

Farinha de subprodutos de peru, farelo de glúten de milho*, carne
mecanicamente separada de frango, quirera de arroz, milho integral
moído*, gordura animal estabilizada com tocoferóis (fonte de vitamina
E), farinha de alga, óleo de peixe, cloreto de sódio (sal comum), cloreto
de potássio, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, pirofosfato tetrassódico, hidrolisado de fígado de ave e suíno, ácido fosfórico, L-lisina,
DL-metionina, taurina, vitaminas (A, D3, E, K3, B12, ácido ascórbico,
mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, cloridrato de
piridoxina, niacina, biotina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto
de colina), minerais (sulfato de zinco, proteinato de zinco, sulfato
ferroso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, sulfato de manganês,
proteinato de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), antioxidante BHT.
*Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays.

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12%), Proteína bruta (Mín.) 360 g/kg (36%),
Extrato etéreo (Mín.) 150 g/kg (15%), Matéria fibrosa (Máx.) 25 g/kg
(2,5%), Matéria mineral (Máx.) 80 g/kg (8,0%), Cálcio (Mín./Máx.)
8.500 mg/kg / 14 g/kg (0,85% / 1,4%), Fósforo (Mín./Máx.) 8.000 mg/kg
/ 14 g/kg (0,80% / 1,4%), Potássio (Mín.) 6.000 mg/kg (0,60%), Sódio
(Mín.) 3.500 mg/kg (0,35%), Zinco (Mín.) 120 mg/kg (0,012%), Cobre
(Mín.) 8 mg/kg (0,0008%), Manganês (Mín.) 30 mg/kg (0,003%), Lisina
(Mín.) 12 g/kg (1,2%), Metionina (Mín.) 6.000 mg/kg (0,60%), Taurina
(Mín.) 1.500 mg/kg (0,15%), Ômega 6 (Mín.) 20 g/kg (2,0%), Ômega 3
(Mín.) 5.000 mg/kg (0,50%), Vitamina A (Mín.) 10.000 UI/kg.

»

CONSERVAÇÃO

Conservar em lugar fresco e seco, Fechar com cuidado depois de usar
e não guardar perto de produtos que possam ser tóxicos.

»

APRESENTAÇÃO

400g e 1,5kg

VALORES NUTRICIONAIS COMPARADOS
PRO PLAN ® SENSITIVE

PRO PLAN ®

Farinha de subprodutos de peru

Farinha de subprodutos de frango

Farelo de glúten de milho

Arroz

Carne* de frango

Gordura animal

PROTEÍNA BRUTA ( MÍN.)

36%

31%

EXTRATO ETÉREO ( MÍN.)

15%

20%

FIBRA BRUTA ( MÁX.)

2,5%

2,5%

ENERGIA METABOLIZÁVEL

4.200 kcal/kg

4.278 kcal/kg

PRINCIPAIS INGREDIENTES

NÍVEIS DE
GARANTIA

OUTRO ALIMENTO
“SUPER PREMIUM”

* Carne mecanicamente separada

QUANTIDADES DIÁRIAS RECOMENDADAS*
GATO ADULTO

PESO

QUANTIDADE

Médio

2,0 - 3,5 kg.

1/3 - 2/3 xícara (30 - 50 g.)

Grande

3,5 - 6,5 kg.

2/3 - 1 1/9 xícara (50 - 95 g.)

* Obs. Cada xícara de chá padrão (200 ml) contém aproximadamente 90 g de PURINA® PRO PLAN® Sensitive Optiderma.
As mudanças na alimentação do seu gato devem ser feitas gradualmente durante um período de 7 a 10 dias; substitua pequenas quantidades de alimento até que seu gato coma exclusivamente PURINA® PRO PLAN®. A quantidade
diária recomendada deve ser ajustada dependendo das condições ambientais, do nível de atividade do gato e de sua condição física.
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Contribui para a manutenção da saúde
das vias urinárias inferiores
nos gatos adultos.
Cuidado Especial

Tecnologia OPTITRACT com Dual Stone Protection
inclui uma combinação de nutrientes que ajudam a
manter e proteger a saúde do trato urinário inferior
dos gatos adultos.

Promover um pH urinário entre 6,0 e 6,3, quando gatos saudáveis são alimentados ad libitum, sem provocar acidose
sistêmica. Isto promove a dissolução e inibe a formação de
estruvita, ao mesmo tempo que reduz ao mínimo os efeitos
adversos do excesso de ácido.
Diminuir a concentração na urina de minerais que formam
cálculos.

Os gatos podem sofrer, com relativa frequência, de problemas nas
vias urinárias inferiores devido a peculiar anatomia do seu trato
urinário, ao pH e à densidade da sua urina. As doenças das vias
urinárias inferiores dos felinos agrupam uma série de patologias de
etiologia muito variada, com similaridade de sinais clínicos: hematúria, micção difícil ou frequente e aparentemente dolorosa, ou urinar
fora da caixa sanitária. Muitas destas doenças incluem um componente cristalino em forma de cálculos na bexiga, chamados urólitos ou
cálculos, ou grupos de cristais capturados num tampão mucoso que
causa obstrução. A presença de cristais microscópicos na urina (cristalúria) é normal em gatos sadios e não representam doença por si só.
Mas, em gatos com doenças das vias urinárias inferiores podem estar
envolvidos no processo da patologia.

//.01 CARATERÍSTICAS DAS DIETAS
As dietas formuladas para reduzir o desenvolvimento de cristais de
oxalato de cálcio e de estruvita devem cumprir os seguintes requisitos:
Proporcionar uma nutrição completa e balanceada para a
manutenção do gato adulto.
Promover o consumo de água para reduzir as concentrações
urinárias de fatores que podem contribuir para a formação de
cálculos, como o fósforo, a amônia, o magnésio, o cálcio e o ácido
oxálico.
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//.02 O QUE É A TECNOLOGÍA DUAL STONE?
Dual Stone, é a tecnologia de NESTLÉ® PURINA® que mantém o pH
da urina levemente ácida, o que ajuda a reduzir a formação de
cálculos de estruvita. Além disso, os níveis de proteínas, taurina
DL-metionina e ácido fosfórico contribuem para a acidificação do pH
urinário. Com o objetivo de comprovar a eficácia de Dual Stone,
NESTLÉ® PURINA® realizou um estudo no qual foram colhidas
amostras da fórmula que continha a tecnologia a partir de duas séries
de produção diferentes e foram analisadas para os principais nutrientes. O perfil nutricional da dieta está apresentado na tabela 1.
A partir destas amostras foi realizado um teste para determinar a
digestibilidade aparente de macronutrientes e a energia metabolizável da dieta. Nesta prova participaram 12 gatos adultos que se
alojaram e se alimentaram individualmente. A dieta foi oferecida
superando as necessidades calóricas dos gatos, ad libitum durante
18 horas por dia, por 14 dias. Depois de um período de adaptação de
nove dias, foram coletadas todas as fezes durante cinco dias consecutivos. Foi mensurado e registrado o consumo de alimentos, no
início e no fim do teste. As amostras de alimentos e matéria fecal
foram enviadas ao laboratório da NESTLÉ® PURINA® para sua
análise. Os resultados são mostrados na tabela 2.

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN ® CAT

OPTITRACT

OS EFEITOS DO SÓDIO
NESTLÉ® PURINA® tem executado diversos testes com o objetivo de
demonstrar que os níveis de sódio da Dual Stone são benéficos.
Realizou-se um teste de seis meses para comprovar que Dual Stone
proporciona uma nutrição completa e balanceada para a manutenção
de gatos adultos. Para isto, 24 gatos sadios adultos com uma idade
média de 7 anos foram divididos em dois grupos. A cada um dos grupos
se ofereceu uma das duas dietas experimentais, que só diferenciam no
conteúdo de sal: 0,55% em um e 1,11% de sódio anidro em outro.
Mediu-se a pressão sistólica uma vez por mês e se realizou uma
bioquímica sérica e uma urinálise no início do experimento, aos 15
dias, aos 3 meses, e aos seis meses. Também se mediu a densidade
óssea e a composição corporal no início do teste aos 3 e 6 meses.

dos animais que ingeriram a dieta com mais sódio, não foi significativo estatisticamente; porém, o volume urinário aumentou significativamente nos gatos alimentados com 1,2% de sódio na dieta e a
densidade urinária destes gatos diminui de forma significativa. O
aumento do consumo de sódio resulta num maior volume urinário, o
que pode ser benéfico no tratamento das doenças do trato urinário
inferior. O aumento do sódio na dieta não aumentou a excreção de
cálcio em gatos.
PERFIL NUTRICIONAL DE DIETA*

TABELA 1

% no alimento

% na matéria
seca

g/100 kcal. EM

Proteína

40,300

43,506

11,596

Nutriente

Carboidratos

28,150

30,390

8,100

Os resultados deixaram claro que o consumo de uma dieta que
continha 1,11% de sódio não teve efeitos adversos sobre a pressão
arterial. Além disso, os gatos apresentaram um aumento na concentração de sódio e cloro urinário, mas não no plasma. A concentração de
cálcio urinário variou com o tempo, mas não por causa da dieta; além
disso, a dieta não teve efeitos significativos sobre a bioquímica sérica.

Gordura

12,700

13,710

3,654

Fibra bruta

3,040

3,282

0,875

Taurina

0,138

0,149

0,040

Cálcio

1,320

1,425

0,380

Fósforo

1,240

1,339

0,357

Os níveis de creatinina aumentaram nos gatos que ingeriram a dieta
baixa em sódio e não se modificaram nos animais alimentados com a
dieta alta em sódio. Além disso, os gatos que apresentavam níveis de
creatinina elevados no início do teste foram analisados separadamente e observou-se que os seus níveis baixaram. A ureia sérica variou
com o tempo mas não houve diferenças entre as dietas. A creatinina
diminuiu no tempo enquanto que a relação creatinina/proteína não
mudou com a dieta ou com o tempo. Para estudar o efeito da dieta
acrescida de sódio sobre as características da urina dos gatos adultos
sadios, NESTLÉ® PURINA® alimentou os três grupos de nove gatos
com três dietas que só tinham diferença no nível de sódio anidro:
0,4%, 0,8% e 1,2% durante duas semanas.

Sódio

1,090

1,177

0,314

Potássio

0,681

0,735

0,196

Cloro

1,730

1,868

0,498

Magnésio

0,067

0,072

0,019

As amostras de urina foram coletadas durante as últimas 72 horas
para determinar a densidade, o volume, o pH, a excreção de eletrólitos
e minerais e a saturação urinária de estruvita e oxalato de cálcio. Os
resultados (tabela3) mostraram que o aumento no consumo de água
TABELA 3

*Dieta utilizada para executar o teste.

PORCENTAGEM DIGERÍVEL DEFINIDA POR NUTRIENTE

TABELA 2

Nutriente

% digerível

Matéria seca total

85,91

Proteína

92,34

Gordura

88,44

Carboidratos

88,63

Calorias

88,93

RESULTADOS DO NÍVEL DE SÓDIO DA DIETA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DA URINA

Parâmetro

0,4% Na

0,8% Na

1,2% Na

Desvio Padrão

Valor de P

Consumo de água (ml/kg/día)

27,7

26,6

32,0

2,6

NS

Volume de urina (ml/kg/día)

14,4

16,7

20,1

1,7

< 0,001

Densidade da urina

1,056

1,055

1,048

0,030

1,056

pH urinário

6,2

6,2

6,2

0,3

NS

Sódio na urina (mEq/kg/dia)

3,12

3,07

4,19

0,84

NS

Cálcio na urina (mEq/kg/día)

0,19

0,27

0,23

0,04

NS

.57

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN ® CAT

OPTITRACT

Nutrição na medida para gatos com
necessidades especiais

Vitalidade
Adulto
Em forma

trole de Peso
Con

Os cálculos podem ser compostos de vários minerais. Historicamente, o

continuem ocorrendo com certa frequência (35%). Pode-se aplicar certas
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aparecimento destes cálculos

»

Sensível

Kitten

Ur

medidas preventivas, como uma nutrição específica, para reduzir a taxa de

PURINA® PRO PLAN® Urinary

Adulto 7+

Unidos são os de oxalato de cálcio (54%), embora os de estruvita

Vital Plus 7+

amônia e fosfatos). Atualmente, os cálculos mais frequentes nos Estados

ção Inicial
Prote

cristal mais comum nos cálculos era a estruvita (composto de magnésio,

com OptiTract

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PURINA® PRO PLAN® Urinary é formulado com a tecnologia exclusiva de NESTLÉ® PURINA®, Dual Stone, que
mantém o pH da urina levemente ácido, ajudando a reduzir a formação de cálculos de estruvita. Além disso,
os níveis de proteína, taurina, DL-metionina e ácido fosfórico contribuem na acidificação do pH urinário. O nível
de potássio também encontra-se aumentado, sendo necessário nos gatos que consomem dietas acidificantes.
Também o sódio em níveis adequados para estimular o consumo de água, o que se traduz em maior volume de
urina e na subsaturação da mesma. Finalmente, apresenta altos níveis de proteína facilmente digerível, o que
assegura uma apropriada absorção e nutrição completa e balanceada.

with DUAL STONE PROTECTION

Tecnologia OPTITRACT com Dual Stone Protection inclui uma combinação de nutrientes que ajudam a
inibir a formação de cristais de estruvita e de oxalato, mantendo e protegendo a saúde do trato urinário
inferior dos gatos adultos.

SAÚDE TOTAL DO
TRATO URINÁRIO.
Tecnologia OptiTract com
Dual Stone Protection.

Dual Stone é a tecnologia de NESTLÉ® PURINA®
para manter a saúde do trato urinário inferior.
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AJUDA A ACIDIFICAR
O pH DA URINA.
Equilíbrio apropriado
de ingredientes.

PURINA® PRO PLAN® Urinary é especialmente formulado para obter um pH na urina
ligeiramente mais ácido.

ESTIMULA O
CONSUMO DE ÁGUA.
Com uma proporção
adequada de sódio.

PURINA® PRO PLAN® Urinary é composto
com uma proporção adequada de sódio para
estimular o consumo de água, o que ajuda a
reduzir a formação de cristais urinários.

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN ® CAT

»

OPTITRACT

»

INGREDIENTES

Farelo de glúten de milho*, carne mecanicamente separada de frango
(17%), farinha de subprodutos de frango, quirera de arroz, fibra de
soja*, glúten de trigo, milho integral moído*, gordura animal estabilizada com tocoferóis (fonte de vitamina E), ovo em pó, óleo de peixe,
levedura seca de cervejaria, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de
potássio, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, hidrolisado de fígado
de ave e suíno, ácido fosfórico, L-lisina, DL-metionina, taurina, vitaminas (A, D3, E, K3, B12, ácido ascórbico, mononitrato de tiamina,
suplemento de riboflavina, cloridrato de piridoxina, niacina, biotina,
ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina), minerais (sulfato
de zinco, proteinato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, sulfato de manganês, proteinato de manganês, iodato
de cálcio, selenito de sódio), antioxidante BHT. *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens,
Arabidopsis thaliana, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. **Inclusão de minerais quelatados (proteinato
de zinco, proteinato de cobre e proteinato de manganês).

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12%), Proteína bruta (Mín.) 400 g/kg (40%),
Extrato etéreo (Mín.) 110 g/kg (11%), Matéria fibrosa (Máx.) 40 g/kg (4,0%),
Matéria mineral (Máx.) 85 g/kg (8,5%), Cálcio (Mín./Máx.) 10 g/kg / 14 g/kg
(1,0% / 1,4%), Fósforo (Mín./Máx.) 8.000 mg/kg / 13 g/kg (0,80% / 1,3%),
Potássio (Mín.) 6.200 mg/kg (0,62%), Sódio (Mín.) 9.000 mg/kg (0,90%),
Zinco (Mín.) 120 mg/kg (0,012%), Cobre (Mín.) 8 mg/kg (0,0008%), Manganês (Mín.) 30 mg/kg (0,003%), Lisina (Mín.) 12 g/kg (1,2%), Metionina (Mín.)
6.000 mg/kg (0,60%), Taurina (Mín.) 1.200 mg/kg (0,12%), Ômega 6 (Mín.)
15 g/kg (1,5%), Ômega 3 (Mín.) 2.000 mg/kg (0,20%)

»

CONSERVAÇÃO

Conservar em lugar fresco e seco, Fechar com cuidado depois de usar
e não guardar perto de produtos que possam ser tóxicos.

»

APRESENTAÇÃO

400g, 1,5kg e 7,5kg

VALORES NUTRICIONAIS COMPARADOS
PRO PLAN ® URINARY

PRO PLAN ®

Farelo de glúten de milho

Farinha de subprodutos de frango

Carne* de frango (17%)

Arroz

Farinha de subprodutos de frango

Milho

PROTEÍNA BRUTA ( MÍN.)

40%

35%

EXTRATO ETÉREO ( MÍN.)

11%

10%

FIBRA BRUTA ( MÁX.)

4%

6,1%

ENERGIA METABOLIZÁVEL

3.950 kcal/kg

3.640 kcal/kg

PRINCIPAIS INGREDIENTES

NÍVEIS DE
GARANTIA

OUTRO ALIMENTO
“SUPER PREMIUM”

* Carne mecanicamente separada

QUANTIDADES DIÁRIAS RECOMENDADAS*
GATO ADULTO

PESO

QUANTIDADE

Médio

2,0 - 3,5 kg

1/3 - 3/5 xícara (30 - 55 g.)

Grande

3,5 - 6,5 kg

3/5 - 1 1/9 xícara (55 - 100 g.)

* Obs. Cada xícara de chá padrão (200 ml) contém aproximadamente 90 g de PURINA® PRO PLAN® Urinary Optitract with Dual Stone Protection.
As mudanças na alimentação do seu gato devem ser feitas gradualmente durante um período de 7 a 10 dias; substitua pequenas quantidades de alimento até que seu gato coma exclusivamente
PURINA® PRO PLAN®. A quantidade diária recomendada deve ser ajustada dependendo das condições ambientais, do nível de atividade do gato e de sua condição física.
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Ajuda a manter os
rins saudáveis.
Cuidado Especial

Tecnologia OPTIRENAL , formulada com uma
mistura de nutrientes, incluindo antioxidantes,
aminoácidos e ácidos graxos Ômega 3 e 6, que
ajudam a manter um funcionamento renal ideal.
®

As diferentes nefropatias felinas são causas comuns de doenças e estão
entre as mais frequentes em gatos geriátricos. Estudos recentes
indicam que a incidência é entorno de 15% a 20%. Ainda que possam
aparecer em qualquer idade, 53% dos gatos afetados têm mais de 7
anos. As mudanças na saúde renal iniciam-se logo na idade adulta e são
irreversíveis, motivo pelo qual a prevenção é essencial.

//.01 O QUE É OPTIRENAL®?
NESTLÉ® PURINA® formulou esta tecnologia específica para o
cuidado dos rins dos gatos adultos. É uma combinação exclusiva de
nutrientes que inclui antioxidantes, aminoácidos (arginina) e ácidos
graxos ômega. Tudo isto para ajudar a manter a saúde dos rins e
obter uma atividade e função renal ideais.
Arginina. É o precursor do óxido nítrico nas células endoteliais
dos rins. O oxido nítrico é um transmissor renal que controla o
tono vascular e deste modo, o fluxo sanguíneo nos rins. Melhora
a permeabilidade celular dos nutrientes, a sínteses de proteínas
e provoca melhoras a nível circulatório, renal, antinflamatório e
imunológico. O óxido nítrico é uma molécula muito importante de
sinalização nas células endoteliais. Dentro das células, a sintase
do óxido nítrico catalisa a conversão de arginina em citrulina e
óxido nítrico. No sistema circulatório, o óxido nítrico ativa a
guanilato ciclase, incrementando a síntese de guanosina
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monofosfato, (GMP) cíclico, o que produz um suave relaxamento
muscular e vasodilatação.
Ácidos graxos ômega 3 que têm efeitos positivos na hemodinâmica
renal, sobre o tônus vascular, o fluxo sanguíneo e a filtração
glomerular, além de propriedades antinflamatórias.
Vitaminas C, E e ß-caroteno que protegem os rins do dano oxidativo, neutralizando os radicais livres para reduzir o dano do DNA em
gatos com insuficiência renal crônica.

//.02 QUAL É O EFEITO DE OPTIRENAL®?
NESTLÉ® PURINA® realizou em 2008 um estudo para avaliar o efeito da
inclusão de OptiRenal® na dieta para gatos adultos esterelizados.
Assim, 40 gatos adultos (entre 1 e 7 anos de idade), machos e fêmeas
castrados foram divididos em dois grupos aleatoriamente, equilibrados
para todos os parâmetros. O grupo controle foi alimentado com uma
dieta completa e balanceada, e aos gatos do grupo OptiRenal® foi
oferecida uma dieta igual à do grupo controle, mas complementada
com OptiRenal®, durante três meses. Todos os gatos foram submetidos
a uma dieta controle três semanas antes do início do teste.

ANÁLISES REALIZADAS
Ao final de três meses do início da ingestão das dietas experimentais, com o objeto de avaliar os efeitos da inclusão de OptiRenal® na
dieta, foram realizadas diversas medições de parâmetros, renais,
urinários e sanguíneos.

DOSSIÊ TÉCNICO PRO PLAN ® CAT

Índice de filtração glomerular.
O índice de filtração glomerular é o volume de líquido filtrado
pelos rins e, portanto, um parâmetro que indica a função renal. É
considerado um dos índices quantitativos mais confiáveis da
função renal. Foi medido no início e no final do teste em oito
gatos de cada grupo.

OPTIRENAL ®

GRÁFICO 1

1,60
1,40
1,20

Isoprostanos da urina.
Os isoprostanos são marcadores muito exatos do estresse
oxidativo, já que são formados não enzimaticamente por
espécies reativas do oxigênio. Os isoprostanos da urina aumentam se existir lesão renal oxidativa.

1,00

Gravidade específica da urina.
Esta análise permite avaliar o equilíbrio hídrico e a concentração
de urina no corpo.

0,20

Proporção proteína/creatinina urinaria (Pu/Cu)
A proporção proteína/creatinina urinária permite quantificar de
maneira objetiva a proteinuria.
Capacidade antioxidante total.
Os rins são responsáveis por 10% do consumo de oxigênio de
todo o corpo e é um lugar de importante metabolismo aeróbico
que produz espécies reativas de oxigênio como subprodutos.
Estes radicais livres estão envolvidos no mecanismo de envelhecimento dos rins. O estresse oxidativo desempenha um papel
muito importante em diversas patologias degenerativas, e muitas
doenças dos animais estão associadas à produção e ao metabolismo de radicais livres.
A capacidade antioxidante total é um parâmetro medido no
sangue e reflete a capacidade do organismo de neutralizar
radicais livres. Avalia o dano oxidativo e é a medida do equilíbrio
dinâmico entre o sistema antioxidante e os pro-oxidantes no soro.
Vitamina E no sangue.
Indica a capacidade antioxidante.

RESULTADOS E CONCLUSÕES
Os resultados do teste deixaram claro que a dieta complementada
com OptiRenal® diminuiu o estresse oxidativo. Foram observadas
diferenças estatísticas nos valores dos isoprostanos da urina entre os
grupos controle e experimental. Os valores no grupo OptiRenal® foram
significativamente menores na 6ª semana e no 3º mês (gráfico 1).
Com respeito à gravidade específica da urina, quase todos os valores
foram encontrados dentro do nível normal. Este parâmetro aumentou no
grupo OptiRenal® e diminuiu no grupo controle, o que resultou em

ISOPROSTANOS NA URINA

*

0,80

*

0,60
0,40

0,00
T0
*Diferenças significativas

T+6 semanas

T+3 meses

Controle

TSSP

diferenças significativas entre os dois grupos no terceiro mês, ainda que
não tenha havido diferenças nas seis primeiras semanas (gráfico 2).
A gravidade específica da urina apresenta grandes variações diárias
e deve ser analisada no contexto com outros parâmetros. Os valores
medidos e calculados de Pu/Cu estiveram dentro do nível normal. O
quociente foi significativamente maior no grupo controle em todo
momento. As diferenças significativas das medidas do Pu/Cu foram
observadas desde o início até a sexta semana, mas não para as
mudanças desde o início até o terceiro mês (gráfico 3). Quando foi
calculado o Pu/Cu, as mudanças foram significativamente diferentes
entre os grupos. Ainda que não houvesse diferenças para a proteína, a
creatinina foi significativamente maior no grupo OptiRenal® em todo
momento (gráfico 4).
Além disso, os níveis no grupo OptiRenal® aumentaram significativamente com o tempo, enquanto no grupo controle se mantiveram
constantes (o que produziu diferenças significativas entre os grupos
para as mudanças de T0 a 6 semanas e 3 meses). Quando expressos
em mg/kg de peso corporal/dia, os níveis foram numericamente
maiores no grupo OptiRenal®, mas não houve mudanças no tempo e
não houve diferenças entre os grupos. A maioria dos valores em ambos
os grupos estiveram acima do nível esperado de 12-20 mg/kg PC/dia.
Mas, esta forma de expressar a creatinina na urina tem em conta o
volume de urina excretado, que está sujeito a grandes variações.
Portanto, os resultados devem ser tratados com precaução. Na ausência da doença renal, a creatinina na urina deve ser excretada em
quantidades mais ou menos constantes. Representa a filtração
glomerular e a excreção tubular ativa dos rins. Mas, os resultados
também poderiam estar relacionados com os diferentes níveis de
atividade (vide a creatinina no sangue).
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vitamina E da dieta complementada com OptiRenal®.
Os valores de creatinina no sangue não se encontraram acima do nível
normal. Houve uma diminuição significativa no grupo controle que
resultou em uma diferença significativa entre os grupos (na 6ª semana
e no 3º mês). Considerando-se 80 uM o limite inferior do nível normal,
houve significativamente mais gatos no grupo Controle abaixo do
nível normal no 3º mês (em comparação com T0). As diferenças
poderiam ser explicadas pelos diferentes níveis de atividade. Os gatos
do grupo OptiRenal® encontravam se em um quarto, enquanto os
gatos do grupo Controle foram distribuídos em mais de dois quartos.
Observaram-se maior atividade física no grupo OptiRenal®.
Os níveis de vitamina E foram significativamente mais altos no grupo
OptiRenal® (gráfico 6). Além disso, as mudanças desde o início até a
sexta semana e ao terceiro mês foram significativamente diferentes
entre os grupos. Isto demostra uma maior biodisponibilidade da

Mas, em ambos os grupos os níveis de vitamina E diminuíram significativamente entre a 6ª semana e o 3º mês. Em sete gatos do grupo
OptiRenal®, os níveis séricos de vitamina E foram os mesmos que os da
pré-dieta. Isto pode acontecer devido à perda de vitamina E na dieta.

i

OptiRenal® contribui com a diminuição do estresse
oxidativo geral do gato (de todo o organismo
incluindo os rins)

GRÁFICO 4

CREATININA NA URINA (MG/KG PC/DIA)
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VITAMINA E NO SANGUE
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i
OptiRenal® melhora os níveis de vitamina E
séricos, reduzindo o dano celular renal relacionado
com o metabolismo oxidativo.

» Conclusão

Neutraliza os radicais livres nos rins reduzindo o dano
celular relacionado com o metabolismo oxidativo.
Incrementa o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular, assim como melhora o número de
mediadores vasodilatadores e reduz os mediadores
proinflamatórios.
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Nutrição na medida para gatos
com necessidades especiais.

Vitalidade
Adulto

Em forma

trole de Peso
Con

altos níveis de proteínas e restrição de gorduras, para conservar uma

Sensível

Sensitive

Kitten

Ur

ad o
iná
r i o E s t e ri liz
Cui
a
d a d o E s p eci l

conformação corporal ideal a longo prazo.

PURINA® PRO PLAN® Sterilized

»

Adulto 7+

reestruturar suas dietas. Para isto uma formulação especifica deve incluir

Vital Plus 7+

necessidades energéticas, que devem ser consideradas no momento de

ção Inicial
Prote

Após a esterilização ou castração os gatos apresentam mudanças em suas

com OptiRenal®

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PURINA® PRO PLAN® Sterilized é formulado com menos calorias que os alimentos para gatos adultos,
segundo as quantidades de alimento recomendadas, para ajudar os gatos castrados a manterem seu peso.
Além disso, inclui na sua fórmula OptiRenal®, uma mistura de nutrientes específicos de NESTLÉ® PURINA®
que ajuda a proteger a função renal.

Tecnologia OPTIRENAL®, formulada com uma mistura de nutrientes, incluindo antioxidantes, aminoácidos e ácidos graxos ômega 3 e 6, que ajudam a manter um funcionamento renal ótimo.

AJUDA A MANTER
OS RINS
SAUDAVEIS.
Tecnologia OptiRenal®.

PURINA® PRO PLAN® Sterilized com tecnologia OPTIRENAL®, é uma mistura exclusiva de
nutrientes incluindo antioxidantes, aminoácidos
e ácidos graxos ômega 3 e 6 que ajudam a manter
uma função renal ótima.
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CONTROLE DAS
BOLAS DE PELO.
Fontes de fibras
naturais.

PURINA® PRO PLAN® Sterilized, com fontes
de fibra naturais de soja e de celulose que ajudam
a controlar a formação de bolas de pelo.

CONTROLE DE PESO.
Altos níveis de
proteínas e moderados
de gorduras.

PURINA® PRO PLAN® Sterilized, formulado
com altos níveis de proteínas e fibras naturais
associado a níveis moderados de gorduras, que
ajudam a reduzir as calorias e a manter a condição
corporal ideal.
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»

OPTIRENAL ®

»

INGREDIENTES

Salmão (16%), quirera de arroz, farinha de subprodutos de frango,
farelo de glúten de milho*, farelo de soja*, gordura animal estabilizada com tocoferóis (fonte de vitamina E), fibra de soja* (7%), glúten de
trigo, farinha de peixe, ovo em pó, celulose em pó (0,9%), levedura
seca de cervejaria, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum),
fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, inulina, hidrolisado de fígado
de ave e suíno, ácido fosfórico, L-arginina, taurina, DL-metionina,
L-lisina, beta caroteno, vitaminas (A, D3, E, K3, B12, ácido ascórbico,
mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, cloridrato de
piridoxina, niacina, biotina, ácido fólico, pantotenato de cálcio,
cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, proteinato de zinco,
sulfato ferroso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, sulfato de
manganês, proteinato de manganês, iodato de cálcio, selenito de
sódio), antioxidante BHT.
*Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus
thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes.

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (Max) 120 g/kg, Proteína bruta (Min) 400 g/kg, Extrato etéreo
(Min/Max) 120 g/kg /150 g/kg, Matéria fibrosa (Max) 55 g/kg, Matéria
mineral (Max) 80 g/kg, Cálcio (Min/Max) 11 g/kg / 15 g/kg, Fósforo
(Min/Max) 10 g/kg / 15 g/kg, Potássio (Min) 6.500 mg/kg, Sódio (Min) 3.000
mg/kg, Zinco (Min) 120 mg/kg, Cobre (Min) 8 mg/kg, Manganês (Min) 30
mg/kg, Selênio (Min) 0,20 mg/kg, Lisina (Min) 13 g/kg, Metionina (Min)
7.000 mg/kg, Taurina (Min) 1.500 mg/kg, Arginina (min) 1.500 mg/kg,
Ômega 6 (Min) 15 g/kg, Ômega 3 (Min) 3.500 mg/kg, Vitamina A (Min)
10.000 UI/kg, Vitamina E (Min) 450 UI/kg, Vitamina C (Min) 70 mg/kg,
Frutanos Totais (Min) 7.000 mg/kg.

»

CONSERVAÇÃO

Conservar em lugar fresco e seco, Fechar com cuidado depois de usar
e não guardar perto de produtos que possam ser tóxicos.

»

APRESENTAÇÃO

400g, 1,5kg e 7,5 kg

VALORES NUTRICIONAIS COMPARADOS
PRO PLAN ®

OUTRO ALIMENTO
“SUPERPREMIUM”

Carne de salmão (16%)

Farinha de subprodutos de frango

Quirera de arroz

Milho

Farinha de subprodutos de frango

Glúten de trigo

PROTEÍNA BRUTA ( MÍN.)

40%

35%

EXTRATO ETÉREO ( MÍN.)

12% - 15%

10%

FIBRA BRUTA ( MÁX.)

5,50%

6,1%

ENERGIA METABOLIZÁVEL

3.950 kcal/kg

3.640 kcal/kg

PRO PLAN ® STERILIZED

PRINCIPAIS INGREDIENTES

NÍVEIS DE
GARANTIA

QUANTIDADES DIÁRIAS RECOMENDADAS*
GATO ADULTO

PESO

PARA PERDA DE PESO**

PARA MANUTENÇÃO DE PESO

Médio

2,0 - 3,5 kg

2/9 - 1/2 xícara (20 - 45 g.)

1/3 - 2/3 xícara (30 - 60 g.)

Grande

3,5 - 6,5 kg

1/2 - 3/4 xícara (45 - 70 g.)

2/3 - 1 1/9 xícara (60 - 100 g.)

* Obs. Cada xícara de chá padrão (200 ml) contém aproximadamente 90 g de PURINA® PRO PLAN® Sterilized Optirenal®. As mudanças na alimentação do seu gato devem ser feitas gradualmente
durante um período de 7 a 10 dias; substitua pequenas quantidades de alimento até que seu gato coma exclusivamente PURINA® PRO PLAN®. A quantidade diária recomendada deve ser ajustada
dependendo das condições ambientais, do nível de atividade do gato e de sua condição física.
** Redução de 25% de calorias.
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Os sistemas naturais
de proteção

Sistema imunológico, o trato
gastrointestinal, o sistema urinário,
a pele e a pelagem.
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SISTEMAS NATURAIS DE PROTEÇÃO

O SISTEMA IMUNOLÓGICO

Baço

Placas de Peyer

Timo

Nódulos
linfáticos

Médula óssea

//.01 COMO ATUA O SISTEMA IMUNOLÓGICO
O sistema imuológico é o encarregado de proteger o gato de doenças e
infecções quando este entra em contato com diferentes antígenos
(microorganismos, parasitas, células malignas, alergenos, toxinas,
etc.). Possui dois componentes altamente interativos e sinergéticos: a
imunidade inata, também conhecida como especifica e a imunidade
adaptativa, conhecida como adquirida.

» A resposta inata constitui a primeira linha de defesa do organismo e
proporciona uma proteção inicial rápida. O sistema inato não tem
memória e responde de igual forma a cada infecção, independentemente da frequência com que se depara com um patógeno determinado. É constituída por:
Barreiras físicas (como a pele, o epitélio, os tecidos mucosos) que
compõem a proteção mais eficiente, a rejeição à entrada de agentes
estranhos no organismo.
Substâncias secretadas como os ácidos gástricos, o muco e as
lisozimas.
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Células fagocíticas (neutrófilos e macrófagos), células “”Natural
Killer” (NK) e mediadores inflamatórios.
A imunidade adaptativa implica na ativação seletiva de linfócitos
B ou T específicos diante de um determinado invasor e a posterior
ação de anticorpos específicos. A memória adaptativa se desenvolve com o tempo e a imunológica específica se retém para um
determinado patógeno.

//.02 A RELAÇÃO ENTRE A NUTRIÇÃO E O
SISTEMA IMUNOLÓGICO

A nutrição desempenha um papel fundamental no fortalecimento dos
componentes do sistema imunológico, permitindo que alcance seu
máximo rendimento.
As proteínas e os aminoácidos, os ácidos graxos essenciais, os antioxidantes (vitamina E e C, ß-caroteno e selênio), os oligominerais (Zinco,
ferro e cobre) e as vitaminas do complexo B, são essenciais para o
correto funcionamento do sistema imunológico, uma vez que são
imprescindíveis para manter a funcionalidade e a sensibilidade da
maior parte das células pertencentes a este sistema.
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Célula mãe
pluripotencial

Macrófagos

Célula mãe
mieloide

Eosinófilo

Monócito

Neutrófilo

Plaquetas

Basófilo

Célula mãe
linfoide

Linfócito B

Eritrócitos

PROTEÍNAS E AMINOÁCIDOS
Todas as formas de imunidade são afetadas pela desnutrição de
proteínas e energia. As dietas que incluem níveis inadequados de
proteínas ou proteínas de má qualidade podem provocar uma menor
quantidade de imunoglobulinas no soro, uma diminuição da função
tímica, uma menor formação do complemento e a formação de anticorpos deteriorados.
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
Os óleos marinhos e o peixe constituem fontes ricas em ácidos
graxos ômega 3 e ômega 6. Na medicina humana, estúdos científicos concluem que a correta ingestão destes ácidos graxos modula a
resposta inflamatória. Os mensageiros e reguladores da inflamação
são formados a partir do ácido graxo essencial ômega -6, enquanto
aqueles que a inibem são formados a partir do ômega-3. Ambos os
tipos de ácidos são obtidos diretamente da alimentação. Durante os
processos inflamatórios são produzidos mediadores químicos a
partir de ácidos graxos poli-insaturados presentes nas membranas

Linfócito T

Células NK

celulares. A atividade inflamatória destas moléculas depende do
ácido graxo precursor. Os derivados do ácido graxo ômega-6 têm
uma elevada atividade pró-inflamatória, enquanto os derivados do
ômega-3 inibem a resposta inflamatória. Assim, as dietas ricas em
ácidos graxos ômega-3 inibem a proliferação de linfócitos, produzem
interleucina- 2, inibem a atividade das células NK e diminuem a
toxicidade mediada por macrófagos.
ANTIOXIDANTES
Os radicais livres são compostos muito reativos que podem prejudicar
moléculas importantes do organismo, como o DNA, as proteínas e as
gorduras. Os nutrientes e antioxidantes reagem com os radicais livres
para resultar reatividade e minimizar desta forma seus efeitos prejudiciais, portanto são fundamentais para a manutenção do sistema
imunológico e o aumento da sua função de proteção.
VITAMINA E O SELÊNIO
A vitamina E é um composto que elimina os radicais livres encontrados na parte lipossolúvel das células, estabilizando assim as membranas celulares e os transporta ao interior das células, onde um sistema
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enzimático que contém selênio se encarrega de neutraliza-los. Esta
proteção é especialmente importante para as células do sistema
imune, suas propriedades de membrana são fundamentais para a
defesa imunológica.
Quando existe uma deficiência de vitamina E, os linfócitos e leucócitos
perdem o poder destruidor, diminui a resposta dos linfócitos T e a
função fagocítica também é reduzida. A complementação com vitamina E em níveis superiores aos recomendados aumenta a resposta
imuniológica e a resistência a doenças. Quando o aporte de selênio é
deficitário a resposta imunológica diminui, uma vez que se reduz a
resposta dos anticorpos, da função fagocítica e da resposta linfocítica.

ZINCO
O zinco é o elemento mais crucial no desenvolvimento e na manutenção do sistema imunológico e das funções fagocíticas. Identificou-se
mais de 100 metaloenzimas dependentes do zinco. Um aporte
deficitário deste mineral diminui a resposta humoral e celulares B,
reduz a estrutura e as funções do timo e provoca uma menor função
fagocítica. Porém, o zinco em excesso também pode prejudicar a
resposta imunológica, porque o equilíbrio deste mineral na dieta é
imprescindível para manter um ótimo funcionamento do sistema
imunológico.
FERRO

VITAMINA C
Embora os cães produzam o ácido ascórbico de forma endógena,
existem informações que afirmam que a deficiência de vitamina C
produz um efeito adverso na função imunológica de alguns animais.
Por isso, a vitamina C pode reforçar a resposta imunológica, sobretudo nos casos de animais que devem enfrentar situações de estresse.
Sua importância parece estar relacionada com o impacto que exerce
sobre os componentes lipossolúveis da célula. A deficiência de
vitamina C produz a diminuição do poder destruidor dos linfócitos e
dos leucócitos, a redução das funções fagocíticas e uma menor
reposta dos linfócitos T.

Os sintomas de uma deficiência de ferro são a diminuição nas funções
das células B, do nível de anticorpo, uma redução na estrutura e
funções do timo e uma diminuição do poder destruidor.
VITAMINAS DO COMPLEXO B
A deficiência de piridoxina pode conduzir à redução da imunidade
mediada por células. O ácido fólico e a vitamina B12 são essenciais
para a replicação celular; sua deficiência pode produzir atrofia do timo,
uma menor formação de anticorpos e a redução da imunidade mediada
por células.

ß-CAROTENO
O ß-caroteno é um dos muitos carotenoides encontrados na natureza
que apresenta atividade antioxidante. O ß-caroteno aumenta o
número de alguns receptores celulares imunológicos e ajuda a manter
a proteção imunológica com um maior número de células e funções.
Existem estudos que demostraram que o ß-caroteno pode aumentar o
número de linfócitos T helper (células TH) e a proliferação de linfócitos. Demonstrou-se que cães aos quais foram ministrados 20 ou 50 mg
de ß-caroteno apresentaram uma maior relação de CD4+CD8+ e um
aumento da lgD no plasma, pelo que pode se concluir que o ß-caroteno
da dieta reforça a resposta imunológica humoral nos cães.

FORTALECE O SISTEMA IMUNOLÓGICO
STRENGTHEN THE
IMMUNE SYSTEM

A linha de produtos PRO PLAN® Cat contém proteínas
de elevado valor biológico, proveniente de carne de
frango, salmão ou ovos, que asseguram o fornecimento
continuo e a correta redistribuição dos aminoácidos que
ajudam a formar anticorpos e favorecem a saúde e a
resposta imunológica. Além disso, apresenta uma gama
de antioxidantes para proporcionar uma proteção ideal

MINERAIS
O Zinco e o ferro se identificaram como dois dos minerais mais
importantes para o desenvolvimento normal da função imunológica e
a resistência a doenças, portanto sua deficiência pode reduzir a
imunocompetência.
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das células do organismo em todos os níveis, ajudando
assim a neutralizar os radicais livres nocivos, e o
equilíbrio adequado do zinco, que permite o correto
desenvolvimento da função fagocítica.
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O TRATO GASTROINTESTINAL

Glándulas salivares
Intestino grosso

Intestino delgado

Boca
Pâncreas

Esôfago

Fígado
Estômago

//.01 A FUNCÃO DE PROTEÇÃO DO TRATO
GASTROINTESTINAL

O trato gastrointestinal (GI) abrange o estômago, o intestino delgado e
o intestino grosso. Constitui uma fronteira entre o mundo exterior e
interior do animal e é a primeira linha de defesa. Protege o organismo
de diferentes maneiras:

» Digerindo e absorvendo os nutrientes essenciais.
» Atuando como barreira física através dos movimentos peristálticos, o
vômito ou a diarreia ajudam a expulsar corpos e substancias
estranhas. Além disso, muitos micro-organismos são destruídos pela
acidez ou pelas enzimas digestivas do estômago e do intestino.

» Atuando como barreira imunológica diante das bactérias e toxinas que
tentam invadir do exterior. Os 25% da mucosa e submucosa intestinal
estão compostas por tecido linfoide, o que faz do intestino o maior
órgão imunológico do corpo. Aproximadamente 75% do sistema
imunológico do corpo está localizado no intestino. O tecido linfoide

associado ao intestino (GALT) é o conjunto de tecido linfoide, nódulos,
placas de Peyer e linfócitos individuais que se encontram nas paredes
intestinais. Além disso, as bactérias saprófitas de TGI exercem uma
considerável influência sobre a saúde e o estado imunológico do gato.

//.02 A INFLUÊNCIA DA NUTRIÇÃO

NO TRATO GASTROINTESTINAL

O organismo precisa dos nutrientes essenciais em quantidades adequadas, de forma proporcional entre eles. O TGI, como órgão digestivo,
desempenha uma função imprescindível na extração destes nutrientes
a partir dos alimentos e sua liberação ao organismo de forma que
possam ser utilizados. Por isso, não é surpreendente que alguns dos
órgãos mais ativos metabolicamente pertençam ao sistema digestivo.
As células intestinais obtêm grande parte de sua alimentação do lúmen
intestinal e do fluxo sanguíneo. Sem a adequada nutrição das células
do TGI pode-se produzir atrofia da mucosa e uma insuficiência no
sistema de proteção do TGI.
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PROTEÍNAS E AMINOÁCIDOS
No intestino delgado o intercâmbio celular se produz aproximadamente
a cada três dias. A energia e os nutrientes necessários para o crescimento das novas células são substanciais: as células do sistema
digestivo utilizam aproximadamente 50% da proteína ingerida e os
tecidos intestinais utilizam mais de 90% do aspartato, glutamato e
glutamina. Portanto o TGI é muito sensível à deficiência de proteínas ou
aminoácidos.
A ingestão adequada de proteínas e aminoácidos essenciais com a
dieta é necessária para proteger o TGI da atrofia com diminuição de
células absorventes, das mudanças nas enzimas digestivas, da redução
das imunoglobulinas, das células imunológicas do intestino, de um
maior risco de colonização e de avanço de micro-organismos patógenos. A deficiência de proteínas na dieta também pode conduzir à perda
da função digestiva pancreática.
A glutamina e o glutamato também são imprescindíveis para a saúde
do TGI quando funcionam como fonte importante de energia. A
glutamina não é um aminoácido essencial, já que o animal pode sintetizá-la sempre que a ingestão de precursores na dieta seja adequada.
Porém, com frequência se considera um aminoácido “condicionalmente essencial”, devido ao poder de produzir-se em quantidades
insuficientes em certas circunstâncias, normalmente naquelas associadas à uma ingestão limitada.
Além de ser uma fonte principal de energia para as células do intestino
delgado, a glutamina promove a função natural de barreira da mucosa
intestinal, já que quando as células intestinais são lesionadas, a
glutamina reduz a apoptose excessiva, que pode causar ulceração e
uma restituição defeituosa da mucosa em casos de lesão ou inflamação. A glutamina e o glutamato funcionam como precursores para a
síntese da glutationa, um potente antioxidante que elimina os radicais
livres do oxigênio e ajuda a proteger dos danos oxidativos

CARBOIDRATOS NÃO DIGERÍVEIS (FIBRAS)
As fibras insolúveis tendem a absorver água e assim aumentar o
volume dos conteúdos intestinais e das fezes, o que resulta em um
benefício para a saúde do TGI. O volume estimula a motilidade
gastrointestinal e os movimentos peristálticos, prevenindo a estase
intestinal e promovendo os hábitos intestinais reguladores. Além disso,
o volume proporciona um efeito de diluição para qualquer toxina
endógena que possa estar presente no intestino, reduzindo assim a
probabilidade de efeitos adversos.
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As fibras fermentáveis da dieta funcionam como substratos para a
produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) (acetato, butirato
e propionato). Os AGCC proporcionam uma fonte de energia para os
colonócitos, que estimulam o fluxo sanguíneo no cólon, e promovem
o crescimento e o replicação celular no intestino. Também ajudam a
diminuir o pH do conteúdo intestinal, favorecendo a inibição do
crescimento de bactérias patógenas. Além disso, o butirato inibe a
expressão de interleucina-6 (IL-6) e ciclooxigenasa-2 (COX-2) nas
células expostas a toxinas lipopolissacarídeas. Estes efeitos fazem
com que os AGCC exerçam uma função direta na modulação da
imunidade da mucosa gastrointestinal.
PREBIÓTICOS
Um tipo de fibras fermentáveis são os prebióticos. Os prebióticos são
fibras seletivas fermentadas por bactérias promotoras da saúde,
especialmente pelas cepas de Lactobacillus e Bifidobacterias, o que
aumenta sua capacidade para incrementar a quantidade destes micro
organismos, enquanto diminui o predomínio de possíveis patógenos,
tais como Salmonela, Clostridium ou E. coli. Entre as muitas fibras
disponíveis para utilizar como suplementos prebióticos encontram-se
os β-glucanos, a pectina, o amido resistente e vários oligossacarídeos
(inulina, frutooligossacarídeos, mananoligossacarídeos, etc.).
Outros benefícios atribuídos aos prebióticos são uma melhor absorção
de cálcio da dieta e talvez de outros minerais. Também diminuem o
nível de colesterol no sangue, reduzem a constipação e contribuem em
diversos tipos de diarreia e doenças inflamatórias do TGI, assim como
fornecem substratos para a produção de AGCC.
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
Os ácidos graxos essenciais, o ácido linoleico e o ácido araquidônico,
são importantes para a estrutura normal da membrana celular,
incluindo as células do sistema digestivo. A estrutura poli-insaturada
destes ácidos graxos influenciam na fluidez e na permeabilidade da
membrana celular, permitindo que as células da mucosa intestinal
formem uma barreira protetora efetiva. Além disso, os ácidos graxos
nas membranas funcionam como precursores para a síntese de
mensageiros celulares e mediadores inflamatórios.

MINERAIS
Em geral, os níveis adequados de zinco e selênio na dieta são
fundamentais para respaldar a importante atividade da mucosa intestinal e suas propriedades digestivas e de proteção.
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ZINCO
O zinco é um cofator em muitas enzimas, entre as quais estão
algumas das peptidases envolvidas na digestão de proteínas. Por isto,
o nível adequado de zinco é importante para promover a correta
digestão e a utilização das proteínas da dieta. É ainda mais importante no crescimento, na replicação celular e na resposta imunológica, já
que é um componente fundamental da membrana celular, tem capacidade antioxidante e protege da peroxidação lipídica. O zinco participa
na síntese de proteína e forma parte dos “zinc fingers”, que regulam
a transcrição de genes. O zinco tem um papel fundamental na divisão
celular, sobretudo naquelas células com um ritmo de renovação
rápida, como as células epiteliais gastrointestinais e as células do
sistema imunológico.
Comprovou-se que a complementação com zinco protege dos danos
intestinais produzidos por bactérias patógenas in vitro e a colite
tóxica in vivo, já que o zinco contrasta a permeabilidade intestinal e
as citocinas pró-inflamatórias que induzem estas doenças. O zinco
também exerce um efeito direto sobre o sistema imunológico intestinal. A suplementação com zinco, antes de administrar via oral uma
vacina contra o cólera, quadruplicou a quantidade de antígeno
especifico lgA na matéria fecal e produz uma resposta muito maior
frente ao vibrião. Em outra pesquisa, a deficiência de zinco produziu
uma mudança na resposta imunológica de citocinas promotoras da
tolerância (IL-4, IL-10, fator transformador de crescimento –β [TGFβ]) a um padrão mais consistente com a alergia e a inflamação. A
pouca absorção de gorduras na dieta se produz de forma secundaria a
da deficiência de zinco, com acúmulo de lipídios nos enterócitos.
Assim mesmo, com a deficiência de zinco também se pode comprometer a absorção e o estado nutricional da vitamina A e o β -caroteno. Animais com deficiência de zinco têm apresentado mudanças
funcionais na mucosa do TGI, como ulcerações, edemas e inflamação,
assim como danos oxidativos. A glutationa peroxidase diminui
quando existe deficiência de zinco, o que ocorre com um aumento na
peroxidação de lipídios.

SELÊNIO
Da mesma forma, a deficiência do selênio pode comprometer o sistema
antioxidante glutationa, porque é um fator integrante da glutationa
peroxidase. O TGI de forma ativa sintetiza e secreta glutationa peroxidase, que combate os radicais livres e reduz o peróxido de hidrogênio e
os peroxidos orgânicos. Os radicais livres elevam se nas doenças
crônicas, como nas colites ulcerativas nas doenças intestinais inflamatórias. Enquanto os pacientes que padecem a doença intestinal inflamatória podem apresentar baixos níveis de selênio. O selênio também é
importante na proteção do TGI e demais órgãos contra a carcinogênese.

SISTEMAS NATURAIS DE PROTEÇÃO

Ainda que não se conhece exatamente o mecanismo, a deficiência de
selênio encontra-se associada à regulação da expressão do RNA de
numerosos genes envolvidos no dano ao DNA, o estresse oxidativo e
o controle do ciclo celular e a inibição de genes envolvidos nas
desintoxicações.
VITAMINAS
Para apoiar as funções do sistema digestivo é necessário fornecer uma
alimentação diária completa e balanceada para incluir todas as vitaminas essenciais. Ainda que as vitaminas A e E solúveis em gordura
possam ser armazenadas por longos períodos no corpo, as vitaminas
solúveis em água devem ser administradas de forma regular na dieta.
Portanto, um apoio ideal ao sistema digestivo e suas funções de
proteção requer em uma nutrição diária completa e balanceada para
incluir todas as vitaminas essenciais.
VITAMINA -A
A deficiência da vitamina A pode comprometer a função intestinal,
reduzir a divisão e diferenciação celular intestinal e corromper a barreira protetora do TGI. Mesmo uma leve deficiência de vitamina A encontra-se associada ao comprometimento imunológico e a um maior risco
de diarreia, enquanto o complemento com vitamina A ajuda a reduzir a
aparição a gravidade das mesmas. Além disso, pode ajudar a compensar os danos produzidos pelas deficiências dos outros nutrientes. Por
exemplo, o complemento com vitamina A melhorou a função imunológica da mucosa em ratos que padeciam de um comprometimento
imunológico induzido pela deficiência de proteínas.
VITAMINA -E
A vitamina E é o principal antioxidante biológico solúvel em lipídios e
sua função é fundamental na manutenção da integridade da mucosa
gastrointestinal, assim como contribui na função imunológica
associada ao intestino. Os níveis de vitamina E reconhecidos como
adequados para prevenir indicadores de deficiência (lesões neuromusculares, anomalias testiculares, degeneração retinal e reabsorção fetal) podem não ser os adequados para manter os sistemas de
proteção, como por exemplo a proteção contra a oxidação e a função
das células imunológicas. Em roedores e em galinhas, o complemento com vitamina E acima das recomendações médias do National
Research Council, melhorou a função imunológica intestinal ao
aumentar a produção de IgA secretora. Além disso, os efeitos antioxidantes da vitamina E ajudam a proteger as membranas celulares da
mucosa intestinal. Por exemplo, em ratos que padeciam de colite
inflamatória, a complementação com vitamina E diminuiu a inflamação e os indicadores de dano oxidativo.
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VITAMINA -B
Todas as vitaminas B solúveis em água funcionam como cofatores para
diversas enzimas envolvidas no metabolismo celular e energético, por
isto são essenciais para os tecidos metabolicamente ativos do sistema
digestivo. A biotina, por exemplo, é imprescindível para o replicação
celular e a correta função imunológica. A deficiência de folato é um
fator de risco no câncer de colo retal, enquanto na suplementação pode
ser um fator de proteção. A tiamina é imprescindível para a função
digestiva normal, como ficou demostrado na redução de 42% e 66% na
atividade de diversas enzimas intestinais pertencentes a ratos com
deficiência desta vitamina. A deficiência de cobalamina em gatos, mais
comum nos de idade avançada, pode se produzir devido à má absorção
intestinal e contribuir com o dano intestinal já em curso.

OPTIMIZES
DIGESTIVE HEALTH

POTENCIALIZA A PROTEÇÃO DO TRATO
GASTROINTESTINAL

A linha de produtos PRO PLAN® Cat proporciona todos
os nutrientes necessários para manter o trato digestivo
sadio e sua função de proteção.
Contem níveis de proteína de alto valor biológico que
permitem a adequada replicação celular intestinal.
Além disso, apresenta ácidos graxos essenciais imprescindíveis para manter a integridade das membranas
celulares do intestino, melhorando a absorção de
nutrientes e a função como barreira. As fibras dietéticas
fermentáveis, que incluem as fórmulas PRO PLAN® Cat,
servem de substrato para a produção de AGCC, que são
utilizados como fonte de energia pelas células intestinais, estimulam o fluxo sanguíneo no cólon, fomentam o
crescimento celular no intestino grosso e ajudam a
diminuir o pH para inibir o crescimento das bactérias
potencialmente patógenas no intestino. Finalmente, os
grãos de cereais e o arroz representam fontes de carboidratos de fácil digestão.
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A PELE E A PELAGEM

Pelos secundários
Pelos primários

Epiderme

Glândula
sebácea
Derme

Folículos
pilosos

Hipoderme

Estrutura do pelo

//.01 O QUE É A PELE? O QUE É A PELAGEM?
A pele é o maior órgão do corpo, através do qual o organismo interage com meio externo. Pode representar até 25% do peso corporal em
alguns recém-nascidos. A pele e a pelagem constituem uma barreira
física de proteção, além de contribuir nas funções de proteção não
imunológicas e imunológicas frente as substâncias e microrganimos
estranhos que tentam entrar no organismo.
A pelagem dos gatos cumpre muitas funções: protege o animal
termicamente, dá informação sensorial. É uma barreira protetora
contra contaminações bacterianas, físicas e químicas, e tem função
de fotoproteção.
A pelagem e a pele podem variar segundo a idade, raça, sexo, o
próprio indivíduo e a localização anatômica.

//.02 A NUTRIÇÃO E A PELE
A pele é o maior órgão do corpo, por isto, para se manter, utiliza uma
grande parte dos nutrientes diários.

PROTEÍNAS E AMINOÁCIDOS
A proteína é essencial para a saúde da pele e da pelagem. O pelo, a
primeira barreira protetora do corpo, é constituído de aproximadamente
95% de proteína e tem um conteúdo especialmente alto de cisteína e
metionina. Além disso, a pigmentação constitui uma forma de proteção
contra a luz UV. Assim mesmo, as proteínas são um componente
importante das secreções das glândulas sebáceas e sudoríparas. O
aminoácido tirosina é necessário para a pigmentação. Como a proteína
desempenha um importante papel no metabolismo da pele, não é
surpresa que entre 25 e 30% das necessidades diárias de proteína
sejam destinadas a mantê-la sadia. Além disso, em períodos de estresse metabólico, como podem ser o crescimento ou a lactação, esta
porcentagem pode aumentar.
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A desnutrição em proteínas se manifesta através de diversos indicadores clínicos. A despigmentação da pele e da pelagem é produzida por
quantidades insuficientes de tirosina, triptofano e cisteína disponíveis
na pele. Recentemente, foi descoberto que a quantidade de tirosina que
antes se acreditava adequada para os gatinhos em crescimento e para
os cães de raças grandes não é suficiente para manter a cor da pelagem
nos animais de cor preta, porque precisam de concentrações até 20
vezes superiores à quantidade de tirosina requerida em crescimento
para que atinjam o potencial genético da sua cor de pelagem, sem ser
considerados deficitários em proteína. Com estes resultados, é preciso
efetuar mais pesquisas sobre os efeitos das concentrações de cada
aminoácido em particular sobre a cor da pelagem.
Os animais com deficiência de proteínas também apresentam hiperqueratose e perda de pelo. O pelo se torna sem brilho, quebradiço, fino, seco
e áspero ao tato. O crescimento do pelo se retarda e a troca de pelo se
prolonga. As lesões escamosas podem aparecer em casos graves de
desnutrição em proteínas. Por último, a cicatrização das feridas pode ser
mais lenta em casos de deficiência de proteínas. Por tudo isso, a
deficiência de proteínas provoca a interrupção da função de proteção da
pele ao alterar as funções secretoras.

LÍPIDIOS
As gorduras proporcionam uma densa fonte de energia e deixam o
alimento mais palatável. As gorduras também proporcionam ácidos
graxos essenciais (AGE), entre eles o ácido linoleico em gatos e cães. Os
gatos possuem baixos níveis da enzima ∆-6-Desnaturase, que é uma
das enzimas que intervém na cascata enzimática para converter o ácido
linoleico em ácido araquidônico, que, no caso dos gatos, também é
considerado um ácido graxo essencial.
Os ácidos graxos da pele fornecem apoio estrutural às membranas
celulares, ésteres de colesterol e outros lipídeos; atuam como precursores de diversos compostos na regulação da resposta inflamatória
(prostaglandinas, leucotrienos e outros eicosanoides) e permitem o
funcionamento normal da pele. Em especial, o ácido araquidônico é
sumamente importante na regulação da proliferação epidérmica e na
manutenção da fluidez e da flexibilidade das membranas, já que estas
devem ser flexíveis com a finalidade de poder resistir aos ataques do
meio ambiente. O ácido linoleico controla a migração das moléculas
transepidérmicas, incluindo a agua, através da pele, e é parte integrante
da dupla capa intercelular de lipídios, a qual forma parte da barreira de
proteção da pele. Os indicadores cutâneos de deficiência de AGE podem
demorar a aparecer até dois ou três meses.
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Começam por uma pelagem seca e sem brilho e escamas finas. Esta
fase pode durar alguns meses e pode ser acompanhada pela perda
de pelo e infeções bacterianas secundárias. As deficiências prolongadas produzem pele espessa e oleosa (especialmente, nas orelhas
e entre os dedos), capilares cutâneos debilitados, lenta cicatrização
das feridas e maior perda de água transepidérmica.

OLIGOMINERAIS
ZINCO
O zinco é importante nos tecidos com rápida replicação celular, entre
eles a pele. Também é parte integrante do metabolismo da vitamina
A e na biossíntese dos ácidos graxos. Atua como modulador de
muitas respostas inflamatórias e imunológicas e influencia na queratinogênese e na cicatrização das feridas, respaldando a função
imunológica ativa da pele.
A disponibilidade de zinco pode ser comprometida quando os animais
são alimentados com dietas que contém excesso de cálcio, cobre ou
ferro, já que competem pelas mesmas áreas de absorção intestinal.
Altos níveis de fitato, um quelante do zinco, ou níveis sumamente
altos de fibras também podem inibir a absorção de zinco no intestino.
Esta diminuição na disponibilidade pode se agravar nos animais
geneticamente pré-dispostos a uma baixa deste oligomineral. Uma
vez que o zinco é absorvido pelo corpo, não só a idade, o gênero e a
temperatura ambiental influenciam os níveis no soro, mas também as
doenças hepáticas, as infeções e o hipotireoidismo.

COBRE
O cobre é necessário para a pigmentação normal da pele, da pelagem
e para a integridade da queratina. As enzimas responsáveis pela
conversão da tirosina em melanina e pré-queratina em queratina são
ambas dependentes do cobre. A deficiência de cobre se manifesta
através da despigmentação do pelo e a inadequada queratinização da
pele e do folículo piloso, formando um pelo sem brilho e áspero ao tato.
IODO
O iodo é necessário para a síntese dos hormônios tireoideanos: tiroxina
(T4) e triiodotironina (T3). A deficiência de iodo se manifesta de forma
cutânea através de pouca pelagem e lesões generalizadas na pele.
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MANGANÊS
O manganês atua como cofator em diversas reações enzimáticas que
são importantes para a formação de condroitina e colágeno. O
manganês é um importante nutriente para fortalecer a derme.

SELÊNIO
O selênio funciona em conjunto com a vitamina E como antioxidante
para proteger as membranas celulares contra os pro-oxidantes ambientais e intercelulares. O selênio é essencial para a fabricação de lipídios
cutâneos normais.

SISTEMAS NATURAIS DE PROTEÇÃO

As manifestações da deficiência e toxicidade da vitamina A são similares: ambas produzem hiperqueratinização das células epiteliais.
Quando isto acontece nas glândulas sebáceas, o resultado é uma
oclusão dos condutos das glândulas e a interrupção das secreções.
Podem se formar erupções papulares com centros rígidos. Assim
mesmo, os gatos com desnutrição em vitamina A também apresentam
pouca pelagem, alopecia, escamas e infecção bacteriana secundária.
VITAMINA -D
Os gatos não convertem adequadamente a vitamina D para a forma
ativa através dos raios UV, por isso precisam receber a forma ativa na
dieta. A vitamina D é importante na homeostase do cálcio e influencia
na proliferação e diferenciação de queratinócitos.

VITAMINAS LIPOSSOLÚVEIS
VITAMINA -E
A vitamina E funciona junto com o selênio para eliminar os radicais
livres. Os raios UV podem produzir radicais livres na pele; portanto a
vitamina E e o selênio são importantes para proteger a pele dos danos
oxidativos. Além disso, a vitamina E e o selênio atuam para ajudar a
estabilizar as membranas celulares lisossômicas. A vitamina E
também está envolvida no manejo da reação inflamatória e na imunoestimulação através da redução da prostaglandina E2 e do aumento da
interleucina 2. O metabolismo das gorduras é responsável por uma
importante quantidade de produção de radicais livres, por isto a
vitamina E está estreitamente relacionada com os níveis de gordura na
dieta. A deficiência de vitamina E se manifesta através de escamas,
eritemas, perda de pelo e infeções bacterianas secundarias.

PROMOTES HEALTHY
SKIN AND SHINY COAT

MANTÉM A PELE SADIA E O PELO
BRILHANTE NOS GATOS

As fórmulas PRO PLAN® Cat proporcionam nutrientes essenciais que nutrem e mantém as células da
pele, aumentando sua função de proteção.
Apresentam proteínas de alta qualidade, procedentes da carne do peixe, do frango ou do ovo, que
cobrem elevadas necessidades de proteína para a
manutenção da pele; óleo de peixe como fonte de
ácidos graxos essenciais que proporcionam o
suporte estrutural das membranas celulares, ofere-

VITAMINA -A
Sob a denominação de vitamina A são encontrados diversos compostos biologicamente ativos, como o retinol, o ácido retinoico e o
ß-caroteno. Os gatos são incapazes de sintetizar a vitamina A biologicamente ativa a partir de ß-carotenos, por isso precisam de vitamina
A biologicamente ativa pré-formada. Esta vitamina desempenha um
papel fundamental no crescimento e na diferenciação das células e,
devido à abundância de células epiteliais na pele, ela é importante na
manutenção cutânea. Em especial, a vitamina A é essencial para o
processo de queratinização das células epidérmicas.

cendo uma pele de aspecto saudável e a pelagem
lustrosa; vitamina A e zinco, importantes na
regeneração celular, na biossíntese de ácidos
graxos e por último, o zinco que mantém a função
imunológica ativa. A vitamina E e o selênio protegem a pele do dano oxidativo e permitem uma
função imunológica adequada.
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O SISTEMA URINÁRIO
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//.01 O QUE É O SISTEMA URINÁRIO?
O sistema urinário atua como centro de filtragem e processamento de
resíduos, excretando as substâncias que o corpo não precisa: expulsa
toxinas, medicamentos e demais substâncias estranhas, assim como
subprodutos do metabolismo. Esta função é especialmente importante
na manutenção dos sistemas internos do organismo dentro dos
parâmetros fisiológicos adequados (homeostase).
O rim é o órgão encarregado por controlar os níveis sanguíneos de
diversas substâncias e eletrólitos, incluindo o sódio, o potássio, e
funciona como um órgão endócrino. Além disso, auxilia na manutenção
dos níveis normais da glicose no sangue. Finalmente, os rins desempenham um papel fundamental na manutenção da pressão sanguínea e
do equilíbrio ácido-base.
O sistema urinário protege o organismo fundamentalmente mediante
a expulsão de toxinas e resíduos biológicos, que de outra forma
seriam prejudiciais quando acumulados. Mantém o meio interno
constante, o que é imprescindível para o desenvolvimento das
funções fisiológicas normais.
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//.02 A NUTRIÇÃO E UM SISTEMA URINÁRIO SADIO
Para desempenhar todas suas funções os rins precisam de energia, de
fato eles são os órgãos, depois do coração, que mais energia metabólica
consomem. Se quantificarmos o gasto de energia em consumo de
oxigênio, os rins consomem aproximadamente 10% da energia do corpo
ainda que só representem 1% do peso corporal. É muito importante
garantir uma correta nutrição para que o sistema urinário complete as
suas funções de proteção e homeostase.
PROTEÍNAS E AMINOÁCIDOS
Para a correta nefrogênese é imprescindível um nível adequado de
proteínas na dieta. No glomérulo, a reposição de células mortas e
desprendidas se produz aproximadamente a cada 100 dias. Além disso
muitos dos componentes do sistema urinário são proteínas cujo tempo
de vida pode ser medido em dias, horas ou minutos, já que a síntese de
proteínas é constante. Nos gatos, um maior nível de proteínas na dieta
parece estar associado a um menor risco de desenvolver insuficiência
renal crônica. Os aminoácidos também funcionam como um substrato
para a gluconeogênese. Em comparação com qualquer outro tecido, as
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células renais corticais, principalmente as células do túbulo proximal,
apresentam uma maior taxa de glicogênese, já que a glicose é utilizada
para respaldar as atividades dos túbulos distais.
Em comparação com os cães e a maior parte das outras espécies, os
gatos sadios requerem um maior aporte de proteínas na dieta. Com o
propósito de manter a massa corporal magra e promover a ótima troca
de proteínas, os gatos requerem mais de 5 g/proteína por kg de peso
corporal ao dia ou aproximadamente 34% das calorias da dieta.

GLUTAMINA
A glutamina exerce uma importante função no equilíbrio ácido-base
porque libera um grupo amino que os rins utilizam para a síntese da
amônia. Através do amoníaco (NH 3), que os rins transformam em
amônia (NH4 +), se excretam os ácidos e se mantém o equilíbrio
ácido-base. A carne e alimentos com alto teor de proteínas são fonte
de glutamina.

Estrutura do néfrom

ARGININA
A arginina é um aminoácido essencial nos gatos. Funciona como substrato
para a formação de óxido nítrico, um mensageiro celular que intervém no
tônus vascular e desempenha um papel fundamental na manutenção do
fluxo sanguíneo renal e o índice de filtração glomerular.
UREIA
A ureia é um subproduto do metabolismo proteico. É necessária para
respaldar a função renal normal, porque contribui com o gradiente
osmótico no interstício medular, imprescindível para a reabsorção de
água.
GORDURA E ÁCIDOS ESSENCIAIS
Além da glicose, os rins são capazes de utilizar ácidos graxos e cetonas
como fontes de energia. Os ácidos graxos, junto com os fosfolipídeos e o
colesterol, mantém o fluxo e o normal funcionamento da membrana
celular. Assim mesmo, os ácidos graxos essenciais ômega-6, linoleico e
araquidônico, desempenham um importante papel na saúde renal. E nos
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gatos, parece necessária a ingestão adequada de ácido linoleico para
reduzir o risco de contrair uma insuficiência renal. O ácido araquidônico
é o precursor a partir do qual se produzem prostaglandinas. A PGE2 é a
prostaglandina envolvida predominantemente na função renal normal.
As prostaglandinas são importantes na manutenção do fluxo sanguíneo
renal, do índice de filtração glomerular e da função tubular. Regulam o
aumento posprandial no índice de filtração glomerular que normalmente
se observa depois da ingestão de uma alimentação com alto conteúdo
de proteínas. Também ajudam a regular a excreção do sódio e da água,
e regulam a função de outros hormônios. Se os ácidos graxos ômega-6
são substituídos parcialmente com ácidos graxos ômega-3, as prostaglandinas diferirão e seus efeitos sobre a função renal também. Gatos
sadios alimentados com uma dieta com alto teor de ácidos graxos
ômega-3 apresentaram um aumento, tanto no fluxo de sangue no rim
como no índice de filtração glomerular, em comparação quando foram
alimentados com uma dieta com maior conteúdo de ácidos graxos
ômega-6. Se tem ou não consequências nos gatos saudáveis ainda não
se sabe, mas foi observado que os ácidos graxos ômega-3 são benéficos
para os gatos que já apresentam insuficiência renal crônica. Além dos
efeitos renais que possuem os ácidos graxos, a pressão sanguínea
sistêmica é sensível à ingestão de ácidos graxos da dieta. O consumo de
ácidos graxos ômega-3 pode diminuir a pressão arterial sistêmica, o que
poderia ser benéfico em pacientes com hipertensão primária ou
secundária associada à insuficiência renal.

ANTIOXIDANTES
Os rins possuem um índice de atividade metabólica oxidante muito
alto, 90% do metabolismo do rim é aeróbico e consome 10% do
oxigênio que se utiliza para o metabolismo energético do corpo todo.
O subproduto desta atividade são os radicais livres de oxigênio
(ROS). Os radicais livres de oxigênio podem destruir ácidos nucleicos,
proteínas e lipídios. Nos rins provocam inflamação e lesão renal.
Os sistemas antioxidantes endógenos, como o superóxido dismutase
e a glutationa peroxidase, são os encarregados de eliminar estes
radicais livres do oxigênio de forma continua. Porém, requerem que a
dieta apresente os precursores adequados. A glutationa peroxidase
utiliza o selênio como cofator, enquanto as isomorfas do superóxido
dismutase precisam de cobre, de zinco ou de manganês, todos eles
nutrientes essenciais. Recentemente, em um estudo realizado em
ratos, a ingestão inadequada de selênio produziu não só uma reação
na atividade da glutationa peroxidase e da capacidade antioxidante
total nos rins, como também uma diminuição no superóxido dismutase. Assim mesmo, nos períodos de maior estresse oxidativo, os
sistemas antioxidantes endógenos podem se encontrar saturados e
se beneficiar dos antioxidantes adicionais procedentes da dieta.
Outras pesquisas têm utilizado vitaminas E, vitamina C ou vitamina A
.86
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nos rins expostos a estresse oxidativo. A prevenção de danos oxidativos é muito importante para manter a capacidade homeostática e de
proteção nos rins.

MINERAIS
Os minerais desempenham uma função muito importante na manutenção da função renal normal.
SÓDIO
O sódio e o cloreto fornecem a força osmótica encarregada de controlar
o equilíbrio dos fluidos no corpo. O sódio controla a reabsorção de água
nos rins e é um componente fundamental da bomba sódio-potássio. A
bomba de sódio transporta os íons de sódio fora e os íons de potássio
dentro das células, o que mantém o potencial eletroquímico através
das membranas celulares. Esta bomba é responsável pelo transporte
ativo, entre outros, dos açúcares e aminoácidos no néfrom.
O NRC declara que os gatos podem tolerar níveis razoavelmente altos
de sódio na dieta. Para gatos adultos sugerem um limite superior de
sódio de 1,5% (em matéria seca). Além disso, tem se demostrado que
níveis de sódio de 1,11% incrementam o volume urinário e reduzem o
risco tanto de urolitos de estruvita como de oxalato de cálcio.

POTÁSSIO
O potássio, tal qual o sódio, é necessário para manter o gradiente
eletroquímico através das membranas celulares. A redução crônica do
potássio tem como consequência alterações em diversos sistemas do
corpo. Em gatos, a debilidade muscular e a dor secundária, a um baixo
nível de potássio nos músculos, produzem ventroflexão do pescoço e
uma forma de andar rígida e forçada. O potássio respalda a sensibilidade
renal normal ao hormônio antidiurético (HAD) e a capacidade para
concentrar urina, assim como manter o fluxo sanguíneo renal e o índice
de filtração glomerular. A redução do potássio aumenta a proteinúria,
induz acidose metabólica, estimula a amoniogenese renal e causa lesão
nos rins. Os gatos alimentados com uma dieta acidificante e um baixo
conteúdo de potássio desenvolveram lesões renais ou insuficiência renal
crônica em algum momento dos anos nos quais estiveram recebendo a
dieta. Por isto, é fundamental um nível adequado de potássio na dieta
para a manutenção da saúde renal.

CÁLCIO, FÓSFORO E MAGNÉSIO
O cálcio não é só um importante componente estrutural nos ossos e
nos dentes, mas também é um importante colaborador em numerosas
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funções metabólicas. Os valores normais de cálcio no plasma são
imprescindíveis para a função cardíaca e muscular, na condução
nervosa e em numerosas funções celulares. A reabsorção renal do
cálcio a partir do filtrado glomerular é cuidadosamente controlada a
fim de manter as concentrações de cálcio no plasma. Além disso, os
túbulos renais proximais são o lugar de ativação da vitamina D 3 (de
25(OH)-vitamina D3 a 1,25(OH)2-vitamina D3), a qual é essencial
para a absorção e o metabolismo do cálcio. Portanto, o papel que os
rins desempenham na manutenção do equilíbrio do cálcio constitui
outra função fundamental de proteção.
Desta forma, os íons intracelulares de cálcio são imprescindíveis
para o normal funcionamento da actina e miosina, as proteínas que
controlam a contração muscular. A actina e miosina também se
encontram nos microfilamentos das células mensangeiras do rim.
Estas células sustentam a parede capilar glomerular e participam da
regulação do índice de filtração glomerular. Na ausência do cálcio e
microfilamentos mensangeiros funcionais, a parede capilar glomerular estaria exposta a distensões e danos produzidos pela pressão
sanguínea intracapilar.

SISTEMAS NATURAIS DE PROTEÇÃO

celulares específicas que são encontradas associadas tanto na
produção energética como na síntese tissular. A niacina, a tiamina, a
riboflavina e o ácido pantotênico são compostos essenciais de coenzimas para oxidações e reduções biológicas. O ácido fólico e a cobalamina funcionam em transferências de um só carbono. Estes nutrientes são
cruciais para respaldar o metabolismo ativo que se executa nos rins.
Toda a reabsorção ativa realizada pelo rim requer energia. Esta energia
é fornecida principalmente pelo ATP, produzido nos rins mediante
fosforilação oxidativa. A gluconeogênese, a glicólise e a produção de
ATP através do ciclo de Krebs e a posterior fosforilação oxidativa
mitocondrial envolvem enzimas que dependem da niacina, da riboflavina, do ácido pantotênico, da biotina e da cobalamina.

PROTECTS URINARY HEALTH
PROTECTS RENAL FUNCTION

CONTRIBUI PARA MANTER A SAÚDE
URINÁRIA DO GATO

As proteínas de alta qualidade, procedentes da carne
Além dos efeitos fisiológicos conhecidos, um estudo epidemiológico
realizado em gatos revelou que a ingestão de mais cálcio que a
média, caso os gatos ingerissem a mesma quantidade de fósforo,
pode reduzir as probabilidades de se contrair uma insuficiência renal
crônica. O rim precisa de fósforo, em forma de ligações de fósforo de
alta energia para o catabolismo renal. O fósforo também contribui no
equilíbrio ácido-base. O magnésio é um cofator em quase todas as
reações que envolvem o ATP e por isto é necessário para o metabolismo altamente ativo do rim. O magnésio, tal como o potássio,
também contribui para a regulação do tônus vascular, da manutenção do fluxo sanguíneo e do índice de filtração glomerular. Nos gatos,
a maior ingestão de magnésio foi identificada como um fator de
proteção contra a insuficiência renal. O magnésio também representa um fator de proteção com relação à formação de cálculos
urinários. Nos últimos anos, as pedras de oxalato nos gatos têm se
tornado comuns. Uma maior ingestão de magnésio aumenta o citrato
urinário (um inibidor do oxalato de cálcio) e diminui o risco de que se
formem essas pedras.

de frango, peixe ou ovos, que incorpora a linha de
produtos PRO PLAN® Cat permitem uma regeneração
celular e a síntese proteica no rim metabolicamente
ativo. Os ácidos graxos ômega-3 procedentes do óleo
de peixe ajudam a diminuir a inflamação. Um nível
correto de ácidos graxos essenciais ajudam os rins a
funcionarem corretamente. Os antioxidantes protegem os rins eliminando os radicais livres. Além disso,
os minerais essenciais controlam o pH urinário para
que não sejam produzidos cálculos.

VITAMINAS
A vitamina A é necessária para a nefrogênese. Além disso, esta vitamina solúvel em gordura participa na regeneração e reparação do rim para
que ele mantenha sua função normal. No caso de danos oxidativos ou
imunomediados nos rins, a vitamina A e seus metabólitos ajudam a
reduzir a mortalidade associada à nefrite em desenvolvimento. As
vitaminas B atuam como coenzimas necessárias para certas enzimas
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Benefícios nutricionais
do uso de carne fresca

Carne fresca vs. Farinhas de carne

BENEFÍCIOS DA CARNE DE SALMÃO OU FRANGO
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BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS DA CARNE
A carne de salmão e frango são fontes de proteínas do mais alto valor biológico e máxima digestibiliCARNE
DE SALMÃO

dade, que garantem um ótimo aporte de aminoácidos essenciais. O uso de carne de frango como
ingrediente* nos alimentos balanceados para cães e gatos tem uma série de benefícios importantes
no lugar do uso de carne processada em forma de farinha.

CARNE
DE FRANGO

A carne de frango possui nutrientes de elevada qualidade, componentes proteicos altamente digeríveis, assim como vitaminas, minerais e gorduras essenciais. Ainda que a farinha de carne de frango
continue sendo uma fonte ótima de nutrientes, os aminoácidos da carne mecanicamente separada
podem ter maior biodisponibilidade que aqueles ingredientes que sofrem um processo antes de serem
inclusos nos alimentos balanceados.
*Exceto na fórmula de Reduced Calorie

CARNE DE FRANGO VS. FARINHAS DE CARNE
Segundo a associação americana responsável pelo controle dos alimentos balanceados para animais
(AAFCO, por sua sigla em inglês): A carne de frango é a combinação limpa de carne e pele com ou sem
osso, derivada de algumas partes ou de canais inteiros de aves confinadas, ou uma combinação dos
mesmos, sem contar as penas, cabeça, patas e miúdos.
A farinha de carne de frango é o produto seco derivado de uma combinação de carne limpa e pele com
ou sem osso, derivado de partes ou de todo o canal do frango ou uma combinação disto, excluindo as
penas, cabeça, patas e miúdos.
O processo inclui calor ou uma combinação de calor, vapor e pressão que possibilita a elaboração do
ingrediente utilizado na alimentação de animais de estimação.
O mesmo processo é aplicado na carne de outras espécies.

PERFIL AMINOACÍDICO
Para ilustrar a teoria sobre o melhor perfil do aminoácido da carne fresca (de frango e outras espécies) em
comparação com a farinha de carne (de frango e outras espécies), apresenta um exemplo de uma comparação entre carne de frango e farinha de subprodutos avícolas (representativa da farinha de carne).
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GRÁFICO 1. DIFERENÇAS NA QUANTIDADE DE AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS NA CARNE
MECANICAMENTE SEPARADA DE FRANGO E FARINHA DE SUBPRODUTOS AVÍCOLAS
0,30

g de aminoácidos

0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0

ARG

HIS

ILE

LEU

LIS

THR

TIR

FEN

CIS

MET

Aminoácidos

VAL

TRP

20% carne de frango
4,9% farinha subprodutos avícolas

É óbvio que a carne de frango tem um melhor perfil de aminoácidos, com maiores níveis para cada aminoácido essencial, e especialmente,
nos mais sensíveis ao calor como a lisina.
Outra forma de ilustrar a quantidade de proteína na carne de frango é expressar o perfil de aminoácidos na porcentagem de proteína total
do ingrediente. Como pode se observar no gráfico 2, a soma de todos os aminoácidos essenciais é maior na carne de frango, com 55% de
participação global no conteúdo proteico total, frente a 43% da farinha de subprodutos avícolas.

GRÁFICO 2. PERFIL DE AMINOÁCIDOS SOBRE A PORCENTAGEM GLOBAL DE PROTEÍNA
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» COMO SE MEDE O VALOR NUTRITIVO DE UM ALIMENTO?
De forma geral é aceito que as melhores técnicas para determinar o valor nutritivo dos alimentos
são a avaliação da digestibilidade e a biodisponibilidade.
A biodisponibilidade é a quantidade de nutriente que não só é absorvido no trato gastrointestinal, como também é utilizado pelos tecidos animais.
A digestibilidade de um nutriente é a proporção do alimento ingerido que é absorvido no trato
gastrointestinal, ou seja, a quantidade disponível para que o animal o utilize.

BIODISPONIBILIDADE
A oxidação de alguns aminoácidos mais sensíveis ao calor pode levar a uma reação conjunta de todos
eles e à formação de compostos não nutricionais que reduzem a qualidade da proteína, o que tem um
impacto negativo sobre a digestibilidade.
Quer dizer, o processo de cozimento afeta a proteína animal ao produzir:
Oxidação dos aminoácidos devido ao tratamento pelo calor.
Por exemplo, a metionina ou os aminoácidos aromáticos. O tratamento por calor relacionado com a
oxidação faz com que mude sua estrutura química.
Formação de complexos aminoácidos não nutricionais:
» Lantionina (cisteína + alanina).
» Lisoalanina (lisina +alanina).
» Ornitoalanina (ornitina + alanina).
Glicosilação ou participação na reação de Maillard
Combina aminoácidos com certas frações carbônicas que dão lugar a complexos não digeríveis.
Os aminoácidos implicados neste processo de glicosilação que não estão disponíveis para seu
uso nutricional. Quando a farinha de carne é incluída no processo de extrusão, as proteínas
passam por um segundo passo de cocção no qual outros aminoácidos podem reagir também com
açucares provenientes dos cereais agregados na receita seca base. Inclusive se depois destes
dois processos de cocção, as farinhas de carne ainda proporcionam proteína de alta qualidade, a
quantidade de aminoácidos essenciais pode ser menor em comparação com os procedentes da
carne mecanicamente separada diretamente injetada no processo de extrusão, porque experimentam uma cocção a mais (a perda de aminoácidos é cumulativa com cada cocção adicional).
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BENEFÍCIOS DA CARNE DE SALMÃO OU FRANGO

» POR QUE A PROTEÍNA DA CARNE FRESCA TEM MAIOR QUALIDADE?
A qualidade da proteína é melhor na carne mecanicamente separada que nas farinhas de carne, porque tem:

Melhor perfil de aminoácidos essenciais (quantidade e qualidade).
Menor conteúdo em compostos não nutricionais.
Melhor disponibilidade de aminoácidos.
Maior digestibilidade da proteína in vivo.

DIGESTIBILIDADE
O processo de cocção pode oxidar alguns aminoácidos e formar moléculas não nutricionais como a
lantionina, conhecida por ter um impacto negativo sobre a digestibilidade conforme sua quantidade
no alimento. Portanto, quanto menos processos de cocção passem as fontes de proteína, menor será
a formação de compostos não nutricionais e maior será a digestibilidade. Ao comparar carne de
frango com a farinha de subprodutos avícolas, a diferença mais notável se dá na digestibilidade ideal
dos nutrientes.

» Conclusão
Está demonstrado que a inclusão de carne fresca de frango supõe a utilização de
proteínas de melhor qualidade do que quando são incluídas farinhas de carne. Processar carne para fazer farinha e submetê-las a extrusão supõe que haja o dobro de
processamento dos nutrientes sob calor e portanto maior desnaturação de proteínas e
aminoácidos. O objetivo de incluir carne mecanicamente separada nos alimentos
balanceados é incorporar fontes de proteínas, gorduras e vitaminas obtidas na melhor
forma biodisponível possível.
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