Os animais são o que
comem! Qual a influência da dieta sobre o
organismo animal e a relação da nutrição com a
Alcon Pet?

Objetivos da Alcon Pet


Proporcionar uma nutrição balanceada
que atenda completamente as exigências
nutricionais das espécies que se destinam;



Promover

a

saúde,

otimizar

o

metabolismo e minimizar o estresse
metabólico;


Objetivos da nutrição


Promover saúde



Otimizar o metabolismo



Minimizar

o

estresse

(produção de radicais livres)

metabólico

Proporcionar bem estar aos pets.

Q

uando nos referimos à nutrição

pequena de proteína é fundamental para o

lembramos

bom funcionamento do organismo.

imediatamente

alimentação.

de

Processo

responsável

por

manter

a

O organismo animal é composto por uma
complexa

rede
e

de

substâncias,

combinam-se

se

produção de energia estável e possibilitar as

entrelaçam

reações organismo. Estes fatores propiciam a

extremamente

manutenção e crescimento dos animais.

fornecimento desordenado de nutrientes faz

equilibrada

e

de

que

forma

perfeita.

O

com que o equilíbrio seja perdido, ocasionando
Os

alimentos

são

compostos

por

uma

debilidades em órgãos específicos, e em todo o
sistema metabólico. A consequência deste

combinação de seis nutrientes: carboidratos
(açúcares),

proteínas

(compostas

por

aminoácidos), lipídios (gorduras), água, sais
minerais e vitaminas. O balanço na ingestão
destes seis componentes é fundamental para a
saúde.
Alguns destes nutrientes são requeridos em
maior

quantidade,

gorduras,

fibras

e

como

as

proteínas,

água,

por

isso

são

denominados Macronutrientes. Já as vitaminas
e os minerais, são requeridos em menor
quantidade,

por

isso

são

chamados

de

Micronutrientes.

O que irá diferir entre uma espécie e outra são
as quantidades requeridas de cada nutriente.
Por

exemplo,

animais

essencialmente

herbívoros, como os Jabutis, precisam ingerir
uma quantidade maior de carboidratos do que
tartarugas aquáticas. No entanto, a dieta
destes animais não pode ser exclusiva de
carboidratos, a ingestão de uma quantidade

desequilíbrio é a diminuição imunológica e do
bem estar.

gases, obtenção de energia, quebra e formação
de novas moléculas, além de constituir um dos
mais importantes veículos de defesa do
organismo, os anticorpos, que reconhecem e
neutralizam vírus e bactérias.
Os

lipídeos

ou

gorduras

são

moléculas

altamente calóricas depositadas nos tecidos
como uma forma de armazenar energia quando
a quantidade fornecida pela dieta é superior ao
gasto energético. Esta capa de gordura protege
os animais contra as variações de temperatura,
uma estratégia fundamental à manutenção da
vida em climas frios.
Os lipídeos fazem parte da composição da
membrana celular, e auxiliam no controle da
entrada e saída de compostos da célula. Eles

Conhecendo os
nutrientes

ajudam no transporte e síntese das vitaminas
A, D, E, K e dos hormônios reprodutivos.
Porém, o excesso de gordura corporal, ou seja,
obesidade, é prejudicial ao bom funcionamento
do

Macronutrientes
As

proteínas

são

sintetizados pelo

compostos

organismo. Porém,

sua

não podem ser sintetizados, devendo ser,
adquiridos

prejudica

o

sistema

imunológico, além de sobrecarregar o fígado.
facilmente

unidade básica, os aminoácidos, muitas vezes

obrigatoriamente,

metabolismo,

através

da

alimentação.
Algumas proteínas compõem a parte estrutural
dos tecidos, outras estão ligadas à coagulação
sanguínea, transporte do oxigênio e outros

Carboidratos são essenciais à vida, por serem a
primeira fonte de energia. Quando existe
excesso destes compostos, eles passam a ser

A Chamada “Fome Oculta”
também atinge os pets
exóticos e silvestres

armazenados na forma de gordura.

Diferente dos criadores de cães e gatos, que
As fibras são tipos de carboidratos não
sintetizados pelo organismo e não digeríveis.
Sua principal função é o controle do fluxo
intestinal,

para

melhor

nutrientes.

Também

podem

absorção
servir

dos
como

substrato (Prebióticos) para o crescimento de

buscam humanizar os animais, os criadores de
animais exóticos e silvestres, como aves, peixes
e répteis, tendem a transpor a alimentação da
natureza sem considerações à parte e acabam
cometendo um grande equívoco.

bactérias benéficas à saúde (Probióticos). O

Os animais na natureza apresentam rotinas

excesso de fibra nas dietas podem dificultar a

diferentes daqueles que estão em cativeiro.

absorção de alguns minerais, principalmente

Eles sofrem ação mais acentuada da seleção

cálcio e zinco.

natural. O gasto energético em atividades como

Micronutrientes

locomoção e procura por alimento são maiores
em animais silvestres.

Os minerais e vitaminas são denominados
micronutrientes, por serem requeridos em
diminuta quantidade. Estes são responsáveis
por controlar a absorção de oxigênio, eliminar o
gás carbônico, transformar e absorver os
alimentos, excretar as toxinas, inibir as
moléculas que causam danos às células, entre
outras atividades.

Alimentos

similares

natureza,

como

aos

encontrados

sementes,

presas

na

vivas,

vegetais, entre outros, são oferecidos de forma
indiscriminada, sem avaliar os nutrientes que o
compõem e a importância destes para o bom
funcionamento do organismo.

O resultado é um aumento constante no

A carência não aparente de micronutrientes no

número de pets obesos ou aqueles que, mesmo

organismo é denominada Fome Oculta. Este

estando com o peso normal, apresentam

mal

carências de vitaminas e minerais. A falta

nutricional mais prevalente e relevante do

destes nutrientes ocorre pelo oferecimento

mundo, que atinge humanos e animais de

predominante

estimação. No estado de fome oculta, as

micronutrientes,

de

alimentos
como

pobres

sementes,

em
frutas

foi

vitaminas

identificado

e

como

o

minerais

problema

diminuem

cristalizadas, arroz, pão e bolachas, bem como

silenciosamente, sem apresentar sintomas

rações

clínicos, até evoluírem para o desenvolvimento

mal

enriquecimento

balanceadas
vitamínico

ou
e

sem
mineral

adequado. Alimentos pobres em vitaminas e
minerais ou com excesso de gordura e
carboidrato podem ser apetitosos aos animais,
que demonstram satisfação ao recebê-los.
Porém a oferta frequente desses alimentos
acarreta uma série de malefícios à saúde dos
bichinhos.

de

patologias,

problemas

metabólicos

e

depressão do sistema imunológico.
Para evitar que o estado de fome oculta se
instale nos animais, devem ser oferecidos
alimentos de qualidade, corretamente
balanceados para atender as necessidades
nutricionais específicas da espécie. Esses
alimentos devem conter as quantidades
corretas de macro e micronutrientes exigidas,
pois tanto a falta como o excesso de nutrientes
debilitam o organismo.
Todos os alimentos Alcon são desenvolvidos
para atender completamente as exigências
nutricionais das espécies as quais se destinam,
objetivando a saúde e bem estar dos animais.
Estes são fundamentados em pesquisas
cientificas de ponta, as quais determinam os
requerimentos específicos de cada nutriente.
Os balanceamentos dessas rações foram
calculados para perfazer 100 % da dieta diária.
Outros alimentos podem ser utilizados apenas
como enriquecimento ambiental (distração),

não ultrapassando o limite diário de 10 %, duas
ou três vezes por semana.

O que é Estresse Metabólico
Aprendemos

até

o

momento

que

o

fornecimento inadequado de nutrientes gera
um desequilíbrio orgânico, o que resulta no
estresse metabólico, ou seja, na produção
excessiva de radicais livres.
Radicais livres são moléculas altamente reativas
(que se ligam facilmente a outras), que
apresentam um número impar de elétrons na
ultima camada. A produção de radicais livre
ocorre naturalmente no organismo animal a
partir de reações de oxi-redução. Quando as
moléculas cedem elétrons é uma reação de
oxidação, já quando as moléculas recebem
elétrons é uma reação de redução.
É importante lembrar que alguns animais

Os radicais livres exercem um papel importante

apresentam

exigências

no combate as inflamações, matam bactérias e

nutricionais durante o ano. As aves necessitam

controlam o tônus muscular. Porém, em

de um aporte maior de proteína e gordura em

concentração muito alta eles podem reagir com

períodos como muda de penas, convalescença,

moléculas vitais, como proteínas, DNA e

reprodução e alimentação de filhotes. Nestes

estruturas da membrana celular (fosfolipídios),

períodos é fundamental complementar a dieta

danificando-as.

variações

nas

de manutenção com alimentos específicos,
como Alcon Club Farinhadas. Os répteis em
períodos de frio intenso entram em um estagio
de sonolência, conhecido como hibernação não
verdadeira, baixando seu metabolismo ao
mínimo necessário a sua manutenção. Nestas
ocasiões

suas

atividades

incluindo a alimentação.

são

cessadas,

A neutralização dos radicais livres é feita pelos
Antioxidantes, um conjunto heterogêneo de
substâncias formadas por vitaminas, minerais,
pigmentos

naturais

e

outros

compostos

vegetais e enzimas. Os antioxidantes se ligam
aos radicais livres evitando a oxidação das
moléculas. Consequentemente impedem o
efeito danoso destes.

Processos de Fabricação e
Características dos Alimentos
Outro aspecto importante dos alimentos
balanceados

(rações)

é

fabricação,

responsável

o

processo
direto

de
pela

digestibilidade dos nutrientes. Com o avanço
das tecnologias escutamos cada vez mais os
termos peletização e extrusão, que muitas
vezes não são bem compreendidos.
O processo de extrusão é caracterizado pelo
cozimento dos ingredientes sob alta pressão,
umidade e temperatura, em um curto espaço
de tempo. Esse processo propicia mais
digestibilidade do alimento, além de melhorar a
palatabilidade da ração.

Além da dieta balanceada evitar a produção
excessiva de radicais livres, os alimentos Alcon
apresentam na sua formulação antioxidantes,
que auxiliam ainda mais este controle.

Alimento Extrusado - Alcon Club Psita Bits

Outra vantagem é a versatilidade em relação ao

extrusão, a peletização apresenta desvantagens

controle da textura, densidade e formato do

em relação a digestibilidade, eliminação de

alimento. Os produtos extrusados podem ser

organismos

oferecidos em diversas formas e tamanhos, o

características do alimento.

patogênicos,

palatabilidade

e

que traz vantagens também em relação à
atratividade. Este conjunto de fatores destaca o
processo de extrusão como vantajoso, em
relação aos processos mais tradicionais na

As características dos alimentos: textura,
tamanho, formato e densidade, exercem
influencia

direto

sob

a

atratividade

e

otimização da nutrição. O alimento além de

fabricação de rações.

fornecer

o

balanceamento

ideal,

deve

apresentar características compatíveis com o
comportamento alimentar e morfologia da
espécie.
Por exemplo, peixes de fundo, como os
cascudos, precisam de alimentos densos que
afundem rapidamente, como Alcon Bottom
Fish.

Ração Peletizada

A peletização consiste na compactação dos
ingredientes sob temperatura e pressão não
muito elevadas. O resultado é um alimento
com

uma

característica

única,

grau

de

Alcon Bottom Fish

cozimento reduzido e baixa digestibilidade.
Este processo é utilizado na fabricação de

Se oferecermos um alimento flutuante o peixe

aproximadamente dois terços das rações

terá grande dificuldade para se alimentar.

mundiais, devido ao baixo custo de produção e

Outro cuidado importante é o tamanho da

a facilidade no manejo dos equipamentos.

ração, peixes pequenos, como Néons, Platys e

Quando confrontada com o processo de

Bettas, não conseguirão abocanhar extrusados
grandes, por este motivo Alcon Néon e Alcon

Mini Betta apresentam tamanho diminuto,

Os produtos Alcon são desenvolvidos em

proporcional ao tamanho da boca destes

modernas instalações e aferidos digitalmente.

animais.

Contamos com rigoroso controle de qualidade
que assegura todas as informações e níveis de
garantia fornecidos no rótulo. Uma de nossas
preocupações

é

ter

adequada

condição

sanitária, estável durante todo o período de
validade.

Alcon Mini Betta

Se os animais são o que

Alcon Neon

comem, forneça sempre
Outro exemplo de alimento desenvolvido com
tamanho específico é Alcon Club Psita Sticks. O
formato e a textura desse alimento propicia a

alimentos de qualidade aos
adorados Pets!

sua manipulação pelos grandes psitacídeos,
como Araras e Papagaios, o que minimiza o
estresse do cativeiro. Este alimento, além, da
nutrição

balanceada,

enriquecimento

estimula

ambiental.

Para

as

o
aves

menores, que não manipulam o alimento,
foram

desenvolvidas

rações

menores

adequadas as suas necessidades nutricionais e
comportamentais, como Alcon Club Coleiro,
Alcon Club Canário, Alcon Club Curió e Alcon
Club Exóticos. Já pássaros como Trinca-Ferros e
Sabiás

preferem

alimentos

um

dureza

intermediária, como Alcon Club Trinca-Ferro e
Alcon Club Sabiá.
Alcon Club Psita Bits

Alcon Club Trinca-Ferro

Alcon Club Curió

Uma dieta balanceada traz consigo o correto
funcionamento das cadeias de reações orgânicas,
proporcionando boa saúde. Por este motivo, é
importante conhecer o balanceamento nutricional do
alimento fornecido aos seus animais.
A boa alimentação é o fator principal para a
manutenção da saúde e do bem estar. É essencial
também entender a importância de cada nutriente,
bem como as exigências nutricionais da espécie.

