
Os rótulos das rações incluem uma grande quantidade de 
informação exigida e útil para as equipas veterinárias e os 
tutores. Também incluem imagens de marketing e frases 
desenhadas para promover o produto, sem fundamento 
nutricional. Isto significa que alguma da informação, incluindo 
alguns termos não regulamentados com "holístico" ou 
"premium", apresentam pouco valor prático para a avaliação 
nutricional. A equipa de cuidados veterinários tem um papel 
vital para ajudar os tutores a tomar decisões informadas sobre 

a dieta ideal para os seus cães e gatos.

O que procurar numa marca

1. Emprega um nutricionista?
• Os graus adequados incluem Doutoramento em Nutrição 
Animal ou Diploma do Colégio Americano de Nutrição 
Animal (ACVN) ou do Colégio Europeu de Nutrição 
Veterinária Comparada (ECVCN).

• Qual o nome do Nutricionista e estatuto de emprego? Os 
consultores têm uma influência limitada em relação a um 
Nutricionista do quadro.

2. Quem formula a dieta?
• A receita é desenvolvida por um formulador experiente em 

rações para animais de companhia (mestrado ou 
doutoramento em nutrição animal) ou por um tutor/criador/
treinador de animais?

• O desenvolvimento de uma receita é um processo complexo, 
que exige conhecimentos de nutrição, materiais crús e 
processamento, que não são ensinados nos programas das 
escolas de veterinária

• Os formuladores treinados e experientes podem ter um diploma (MS/PhD)  em 
ciência e tecnologia  alimentar, ajudando na seleção dos ingredientes e níveis de 
nutrientes ideais para a saúde ou maneio de doenças.

• Um diplomado pelo ACVN ou o ECVCN também pode estar 
treinado em formulação de rações para animais de 
companhia, ou trabalhar com formuladores experientes, 
ajudando na seleção dos ingredientes e níveis de nutrientes

3. Qual é o processo de controlo de qualidade para os ingredientes
e os produtos finais?

• Dietas formuladas em conformidade com as diretrizes da 
Associação Americana de Oficiais de Controlo Alimentar 
(AAFCO) ou a Federação Europeia de Industriais de Rações 
para Animais de Companhia (FEDIAF) devem cumprir os 
respetivos perfis de nutrientes. A dieta cumpre o perfil com 
base numa análise de dados ou numa análise química do 
produto final?

• Fabricantes e distribuidores de rações devem ter controlos de 
qualidade adequados para garantir a segurança dos animais 
de companhia e seus tutores. Tal deve incluir  a validação dos 
ingredientes (alimento e suplementos), análise dos nutrientes da ração final, 
toxicologia, bacteriologia e avaliação da embalagem/ 
armazenamento antes, durante e após o fabrico.

4. Que tipo de investigação ou estudos nutricionais foram efetuados?

Foram publicados em revistas conceituadas?

• Não se exige aos fabricantes de rações a realização ou 

patrocínio de investigação nutricional para produzir e 

comercializar uma ração, mas se o fizerem, tal indica um 

compromisso com a saúde e bem-estar animal.

O que procurar num rótulo 

1. Declaração de Adequabilidade Nutricional

• É uma ração completa? Os rótulos dos alimentos devem indicar 

se proporcionam uma dieta "completa", com todos os 

requisitos nutricionais. O rótulo também pode especificar se tal 

foi determinado mediante ensaios por etapa da vida vs por 

formulação para cumprir os requisitos. As rações rotuladas 

para alimentação "a curto prazo", "intermitente" ou 

"complementar" só devem ser oferecidas como pequena 

proporção da dieta (10% ou menos), ou sob supervisão 

veterinária, caso se ofereça uma dieta médica.

• A ração cumpre as necessidades nutricionais do cão ou gato 

individual? A AAFCO e a FEDIAF oferecem níveis de nutrientes 

recomendados aos fabricantes de rações, para diferentes 

etapas da vida (reprodução, crescimento e adultos) para cães 

e gatos saudáveis. As dietas rotuladas "para todas as fases da 

vida" são formuladas para a reprodução e crescimento.

2. Quantas calorias por grama de ração?
• A prevalência de obesidade está a crescer nos animais de 

companhia de muitas regiões do planeta. O acesso ao 

conteúdo calórico exato da ração pode ajudar a prevenir uma 

sobrealimentação não intencional. A informação calórica só é 

exigida nos rótulos para ração nos EUA. Se não for indicada no 

rótulo, a informação deve ser disponibilizada por contato com 

o  fabricante ou calculada a partir da análise de nutrientes 

apresentada no rótulo.
• O fabricante proporciona informação para contato imediato

como seja um número de telefone ou endereço eletrónico?
• Os representantes da empresa devem ser facilmente 

acessíveis para colocar questões adicionais, tais como o nível 

de determinados nutrientes que não constem do rótulo. Os 

fabricantes de rações devem providenciais uma análise 

"média" ou "característica" de todos os nutrientes essenciais 

presentes na ração
4. Quem fabrica a ração?
• As empresas podem fabricar as suas rações (ou seja 

"Fabricado por") ou recorrer a terceiros para o fabrico 

(ou seja "Fabricado para" ou "Distribuído por")

Caso o fabricante não possa ou não queira fornecer nenhuma desta informação, os 
médicos veterinários e tutores devem ser cautelosos sobre o fornecimento da marca.
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