
O coração é um órgão vital que 
depende de nutrientes específicos e um 
suprimento contínuo de energia para 
suportar e manter uma frequência e 
ritmo regulares, no entanto, o papel da 
nutrição na saúde cardíaca em pets é 
frequentemente esquecido. 

O Purina Institute fornece os dados 
científicos para apoiar suas conversas 
sobre nutrição.
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Nutrição e saúde cardíaca

Alimentar os pets com uma dieta completa e balanceada 
ajuda a garantir que eles obtenham os nutrientes que têm 
um papel fundamental em apoiar a saúde cardíaca.

Manter os cães e gatos em uma condição corporal 
adequada também pode contribuir para uma melhor 
saúde cardíaca.

O coração pode bater mais de um bilhão de 
vezes durante a vida de um cão ou gato.1
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Ambos a taurina e a carnitina são nutrientes que 
têm um papel importante na saúde cardíaca. 

O aminoácido taurina ajuda manter a função 
da célula cardíaca bem como a contração do 
músculo cardíaco.7

A carnitina ajuda a transportar os ácidos 
graxos de cadeia longa até a mitocôndria das 
células do músculo cardíaco para a produção de energia.8

Os cães podem produzir taurina suficiente a partir de outros 
aminoácidos para satisfazer suas necessidades. Gatos não 
conseguem produzir taurina suficiente por isso este amino ácido 
tem de ser adquirido através de sua dieta (de carne vermelha, 
crustáceos ou suplementos). A deficiência de taurina, apesar de 
rara, pode ocorrer em cães quando sua dieta é inadequada no que se 
refere a aminoácidos usados para produzir a taurina. A deficiência 
em taurina pode levar a doenças cardíacas em cães e gatos.7,9 

Ambos cães e gatos podem sintetizar a carnitina a partir dos 
aminoácidos lisina e metionina.
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O sal tem papel na saúde cardíaca?

Apesar da obesidade não ser um fator de risco primário para o 
desenvolvimento de doenças cardíacas em cães e gatos, o excesso 
de peso pode afetar o coração.2  

Estudos mostram que cães com sobrepeso podem ter:

Frequências cardíacas mais altas quando em descanso e pressão 
sanguínea sistólica mais elevadas 

Mais marcadores de inflamação em seu sangue – uma condição 
associada a doenças cardíacas

Espessamento anormal do ventrículo esquerdo

Dados similares para gatos não estão disponíveis. No entanto, 
gatos obesos têm quatro vezes mais riscos de tornar-se 
diabéticos, e diabetes felina tem sido relacionada a disfunções 
musculares do coração.3

Porque a taurina e a carnitina são 
importantes para o coração?

Ácidos graxos Omega-3, tais como o ácido eicosapentaenoico (EPA), 
também são AGCL e têm vários benefícios cardíacos⁵ que ajudam:

Reduzir a inflamação 

Estabilizar arritmias em cães

Reduzir a pressão sanguínea

Em pessoas, reduzir o consumo de gorduras saturadas é 
muitas vezes recomendado já que dietas com altas ingestões de 
gorduras saturadas podem elevar o nível do colesterol “ruim” e 
levar ao “bloqueio das artérias”. No entanto, devido a diferenças 
genéticas e metabólicas, os cães e gatos têm mais colesterol 
“bom” que o colesterol “ruim”, independente de suas dietas. 
Portanto, os pets podem tolerar vários tipos de gordura em suas 
dietas – apesar que o consumo excessivo de gordura os coloca 
em risco de tornarem-se obesos.6 

Em pessoas, a Organização Mundial da Saúde recomenda que 
a ingestão de sal seja limitada devido as preocupações com 
o aumento da pressão sanguínea e seus potenciais efeitos no 
coração.10 Em pets saudáveis, no entanto, a literatura cientifica 
não mostra nenhuma evidência que a ingestão de sal aumenta a 
pressão sanguínea ou afeta negativamente a saúde cardíaca.11,12 

Apesar de não haver dados que mostrem uma ligação entre 
ingestão de sal e doenças cardíacas (nem pressão sanguínea alta) 
em cães e gatos, as recomendações atuais são de evitar sal em 
excesso sem restringir a sua ingestão.13

A saúde cardíaca dos pets pode ser 
afetada pela gordura na dieta alimentar?

Ácidos graxos de cadeias longas (AGCL) são os ácidos graxos 
mais comuns em gorduras e óleos em dietas animais. Em 
corações saudáveis, AGCLs são a fonte primordial de energia 
para manter o coração batendo.4 
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