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Comité Global de Nutrição da WSAVA:
Recomendações relativas à selecção de alimentos para animais de estimação
Deve ser proporcionada informação fidedigna no rótulo dos
alimentos comerciais para animais de estimação, mas é importante
notar que o rótulo também constitui material promocional que visa
atrair a atenção dos tutores. Isto significa que muita da informação
apresentada - incluindo a listagem de ingredientes e a utilização de
termos não regulamentados, como sejam "holístico", "premium" e
"de qualidade adequada ao consumo humano" - possui um valor
prático limitado no que diz respeito à avaliação nutricional. A equipa
de cuidados veterinários tem um papel vital para ajudar os tutores
de animais de estimação a tomar decisões informadas, tomando
como base duas fontes de informação:
A. O nome e contactos do fabricante. Esta informação permite que
um elemento da equipa de cuidados veterinários ou os tutores
contactem o fabricante relativamente às questões seguintes:
1.
Emprega um nutricionista credenciado a tempo inteiro? As
acreditações adequadas incluem ou um doutoramento em
nutrição animal ou um diploma do Colégio Americano de
Nutrição Veterinária (ACVN) ou do Colégio Europeu de
Nutrição Veterinária Comparativa (ECVCN). Qual é o nome e as
habilitações do nutricionista?
2.
Quem é o/a responsável pela formulação das vossas rações e
quais são as respectivas habilitações?
3.
As vossas rações são testadas segundo os ensaios alimentares
da AAFCO, ou são formuladas de modo a cumprir os perfis
nutricionais da AAFCO? Neste último caso, cumprem os perfis
nutricionais da AAFCO mediante a formulação ou por análise
do produto acabado?
4.
Onde são produzidas e fabricadas as vossas rações?
5.
Quais são as medidas específicas de controlo de qualidade que
utilizam para garantir a consistência e qualidade dos vossos
ingredientes e do produto final?
6.
Providenciará uma análise nutricional completa da ração para
cão ou gato em questão? (Devem disponibilizar uma análise
média/ padronizada, e não apenas a análise garantida, que
consiste meramente de valores mínimos e máximos e não de
valores exactos). Seria possível procurar um qualquer
nutriente - ex. proteína, fósforo, sódio, etc - e obter um
número concreto? Este valor deverá, idealmente, ser dado
numa base energética (ou seja, gramas por 100 KCal ou
gramas por 1.000 KCal), e não com base numa "porção" ou
"matéria seca", que não tomam em consideração a densidade
energética variável dos diferentes alimentos.
7.
Qual é o valor calórico, por grama, lata ou taça da sua ração?
8.
Que tipo de investigação foi efectuada para a elaboração deste
produto? Existem alguns resultados publicados em publicações
reconhecidas?
Caso o fabricante não possa ou não queira disponibilizar qualquer
item de informação acima, os tutores devem ter reservas em
oferecer ração daquela marca aos seus animais de estimação.

B. Em alguns países, o rótulo inclui uma declaração de
cumprimento dos requisitos da AAFCO. Esta declaração confirma
três factos importantes:
1. Se é uma ração completa e equilibrada. Todos os alimentos
disponibilizados devem ser completos e equilibrados. Se a
declaração indicar "apenas para uso intermitente ou
complementar", tal indica que não é um alimento completo e
equilibrado. Isso poderá ser aceitável, caso se trate de uma
dieta de prescrição veterinária ou um alimento utilizado com
um objectivo específico - ex. no caso de doença renal grave mas deve ser evitado nas rações que são utilizadas no dia-adia.
2. Caso se trate de um alimento completo e equilibrado, para
que fase da vida se destina? A AAFCO disponibiliza perfis
nutricionais e exigências de ensaios alimentares para o
crescimento, reprodução e manutenção de animais adultos,
mas não para animais de estimação seniores/ geriátricos. Uma
ração formulada de modo a cumprir os perfis da AAFCO para
todas as etapas da vida deve cumprir os requisitos nutricionais
mínimos para o crescimento e a manutenção do adulto.
3. Caso o alimento seja completo e equilibrado, de que forma foi
determinada essa qualidade pelo fabricante? Os rótulos
podem incluir uma das frases seguintes no que diz respeito ao
cumprimento nutricional:
• "(nome) é formulado de modo a cumprir os níveis
nutricionais estabelecidos pelos Perfis Nutricionais da
AAFCO relativos ao Alimento para Cão (Gato) [etapa(s) da
vida]" (Análise do alimento).
• "Ensaios alimentares realizados em animais, de acordo
com os procedimentos recomendados pela AAFCO,
indicam que (Nome) proporciona uma nutrição completa e
equilibrada para [etapa(s) da vida]" (Ensaio de avaliação da
dieta).
Os alimentos formulados são fabricados de modo que os
ingredientes cumpram níveis específicos, seja com base numa
receita ou na análise do produto final, sem que necessite de ser
testado mediante ensaios alimentares. Embora os ensaios
alimentares ajudem a avaliar a qualidade nutricional do alimento, o
recurso a este tipo de ensaio não garante que o alimento
proporcione uma nutrição adequada em todas as situações. É
importante garantir que os critérios descritos na secção A também
ajudem a verificar que a dieta é produzida por uma empresa com
reputação reconhecida, cumprindo medidas estritas de controlo de
qualidade.

