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ALIMENTAÇÃO
NATURAL
COM O DR. PAULO RIBEIRO

O QUE VAIS
APRENDER?
Conceitos de nutrição canina;
Benefícios da alimentação natural;
Grupos e a pirâmide dos alimentos;
O papel dos ossos na alimentação natural;
Alimentos perigosos e tóxicos;
Dietas nas diferentes etapas de vida do cão:
Cachorro - Adulto -Gestante - Lactante - Sénior;
Benefícios da alimentação natural na prática
clínica;

COM QUEM?
Dr. Paulo Ribeiro
Diretor clínico nas clínicas de Martim e
Areias de S.Vicente em Braga há 18
anos.
É uma referência
na veterinária
integrativa
em Portugal.

A ORIGEM
A consciência convida a
um alinhamento pessoal

REINO MINERAL - REACTIVO
REINO VEGETAL - SENSITIVO
REINO ANIMAL - INSTINTIVO
(O CÉREBRO ORGANIZA-SE E O
CORPO GANHA MOVIMENTO)
REINO HUMANO – CONSCIÊNCIA
DE QUE SOMOS CONSCIENTES

FACTORES DISRUPTORES E
OPTIMIZADORES DA SAÚDE
Stress;
Estilo de Vida;
Alimento e Água;
Influências internas,
Influências Externas;
Genética/Hereditariedade;
Hormonas, Vacinação Excessiva,
Desparasitação, Outros Medicamentos.

COM QUE ESPÉCIE
ESTAMOS A LIDAR?
Canis lupus familiaris
Domínio: Eucariota
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Mammalia
Ordem: Carnivora
Familia: Canidae
Género: Canis
Espécie: Lupus
Subespédie: Familiaris

ANATOMIA
Anatomicamente carnívoros com
comportamento alimentar omnívoro

42 dentes;
Incisivos e caninos
apreendem e
abatem;
Pré- molares
rasgam, cortam,
dilaceram;
Molares
protuberantes
esmagam os ossos;
Engolir versus
mastigar

Não existe um método de
alimentação que seja o correto
para todos os animais!
A Alimentação Natural crua com ossos
exige que o animal tenha uma boa
imunidade e capacidade normal de
mastigar e engolir os alimentos.

PREMISSAS
Respeitar o animal com o qual
partilhamos;
Alterações bruscas e súbitas na
dieta podem ser perigosos;
introdução de ingredientes lenta,
paulatina sem pressas;
O animal é saudável;
Não existem receitas;
A VARIEDADE é crucial;
A QUALIDADE é fundamental;
Amor e confiança na elaboração
da comida;
Deixar de pensar em
percentagens, gramas exatas;
Não existem dietas 100%
equilibradas e completas;

BENEFÍCIOS DA
ALIMENTAÇÃO NATURAL
Maior resistência às doenças e aos
parasitas;
Eliminação do mau hálito e maus
odores corporais;
Pele e pelagem mais saudáveis;
Melhor digestão ;
Dentes limpos;
Unhas fortes;
Orelhas e pavilhões auriculares mais
saudáveis;
Melhoria do humor (temperamento e
carácter);
Satisfação pessoal ao saber que
estamos a providenciar o alimento
apropriado;

Doenças que requerem elaboração
de dietas de AN cuidadas
e supervisionadas por um
Médico Veterinário qualificado
Gastrite (vômitos crônicos)
Enterite ou colite 
Doença hepática (incluindo
shunt portossistêmico)
Doença renal crônica ou
aguda
Urolitíases

Doença cardíaca de grau
moderado a avançado
Pancreatite
Insuficiência
pancreática exócrina
Neoplasias
Diabetes

Benefícios da alimentação natural
na prática clínica às doenças
As doenças crónicas têm por detrás
essencialmente uma condição inflamatória:
ALERGIAS
ASMA
DOENÇAS AUTOIMUNES
CANCROS

DIABETES
DEMENCIA
DOENÇAS CARDÍACAS

Como uma dieta crua ajuda a
melhorar o humor do teu cão
Diminui a agressividade: A dor e o desconforto
causam a produção de hormonas de stress que
tornam um cão mais propenso para o conflito;
Aumento da energia equilibrado: melhor foco,
memória concentração e auto-controlo;
Produção de endorfinas: Pela ação mecânica
dos ossos mastigadores. Também contêm os
minerais para apoiar um cão stressado,
incluindo magnésio bio-disponível.;
Massa muscular mais alta: Aumenta as
hormonas de confiança, muitas vezes vitais
para estabilizar o humor para cães castrados;
Melhor função imunitária: Reduz o stress ou
doença, o que significa um cão feliz e relaxado;
Melhor comunicação social: Glândulas
olfativas ficam mais saudáveis.

GRUPO DE ALIMENTOS
Macronutrientes
Proteínas Animais e Vegetais
Gorduras ou lipídeos Animais e Vegetais
Fibras (Legumes e Frutas)
Hidratos de Carbono (Cereais e frutas) 
Água
Micronutrientes
Vitaminas
Minerais

A EVITAR:
Excessiva carne sem osso; 
Vegetais em excesso;
Pedaços pequenos de osso - podem ser
engolidos inteiros e ficar entalados; 
Ossos cozidos - podem causar obstrução;
Excesso de alimentos ricos em amido,
como batata e pão - associados à torção
gástrica; 
Cebolas e Alhos – em excesso podem
conduzir a estados de anemia;
Uvas e passas - tóxicas e podem conduzir
a estados de doença renal;
Sementes (caroços) e sabugos de milho podem ficar presos nos intestinos;
Leite - associado a diarreia; 
Chocolate - tóxico para cães 
Aditivos minerais e vitamínicos - criam
desequilíbrios.

OSSOS, SIM OU NÃO?
2 a 3 vezes por semana;
Crus, não cozidos;
Os mais seguros são de galinha e coelho.
Caso não dê ossos, é necessário arranjar um
suplemento de cálcio;

Dieta AN crudívora com ossos
Proporções recomendadas para cães
adultos e cachorros:
de 30% a 50% ossos com carne;
de 25% a 35% carnes desossadas;
de 15% a 25% vegetais;
de 5% a 10% vísceras.

VARIANTES
60%
20%
10%
10%

CARNE COM OSSOS
CARNE
VÍSCERAS
LEGUMES E FRUTAS

50 –
20%
10%
10%

60% PROTEÍNA
VEGETAIS
FRUTAS
HIDRATOS DE CARBONO

EXTRAS

VÍSCERAS

VEGETAIS
OSSOS
CARNE

SISTEMAS DE PERCENTAGENS
CÁLCULO DO TOTAL DIÁRIO DE ALIMENTO =
PV X % DO PESO IDEAL
PV – peso vivo do animal em KG
% - percentagem a seleccionar de acordo com o
porte, idade, metabolismo, raças, etc.
Ingredientes pesado em cru
Resultado em gramas

CACHORRO, ADULTO, GESTANTE, LACTANTE
E SÉNIOR - NECESSIDADES IGUAIS?
Recebem uma % maior:
Adultos jovens
Cães inteiros
Raças musculosas
Cães activos, agility,
corrida
Metabolismo

Recebem uma % menor:
Cães idosos (depende)
Castrad@s
Cães com tendência a
excesso de peso 
Sedentarismo
Metabolismo

Cachorro de porte pequeno (5kg-10kg):
2 a 4 meses de idade: 10%
4 a 6 meses de idade: 8% 
6 a 8 meses de idade: 6 a 7% 
8 a 10 meses de idade: 5 a 6% 
10 meses em diante: 4 a 6% 
Cachorros que quando adultos terão porte
médio (10-25kg):
2 a 4 meses de idade: 10% 
4 a 6 meses de idade: 8% 
6 a 8 meses de idade: 6 a 7% 
8 a 10 meses de idade: 5 a 6% 
10 a 18 meses: 4 a 6% 
18 meses em diante: 4 a 5%
Cachorros que quando adultos terão porte
grande (25-35kg):
2 a 4 meses de idade: 8% 
4 a 6 meses de idade: 7% 
6 a 8 meses de idade: 6 a 7% 
8 a 10 meses de idade: 5 a 6% 
10 a 18 meses de idade: 4 a 5% 
18 meses em diante: 4 a 5%
Cachorros que quando adultos terão porte
gigante (> 35kg):
2 a 4 meses de idade: 8% 
4 a 6 meses de idade: 7% 
6 a 8 meses de idade: 6% 
8 a 10 meses de idade: 5% 
10 a 14 meses: 4 a 5% 
18 a 24 meses: 4% 
24 meses em diante: 3 a 4%

PORTE
Porte miniatura <3kg: 7-10% do peso
corporal PV (ex:Yorkshire- 8%).
Porte miniatura de 3 a 5kg: 5 a 6% do PV
(ex: Maltês de 3,5Kg- 6%).
Porte pequeno de 5 e 10kg: 4 a 6% do PV
(ex: Dachshund de 7 Kg -5%).
Porte médio de 10 a 25kg: 4 a 5% do PV (ex:
Cocker Spaniel Inglês de 13 kg 2,5 a 5%).
Porte grande de 25 a 35kg: 4 a 5% do PV
(ex: Boxer de 27kg- 4%).
Porte grande de 35kg a 42kg: 3 a 4% do PV
(ex: Golden Retriever de 35kg- 4%).
Porte gigante > 42kg: 1,5 a 4% do PV.
(Mastim de 50kg– 2%)

Excepções nas raças:
Dogue Alemão, Border Coliie, Boston
Terrier, Buldogue Francês, Dobermann,
Malinois: 6%
Basset hound e Labrador: 3,5 – 4%
Spitz Alemão: 4 - 5%
Chiuhuahua: 8 -10%

NOTA: Estes valores não são exatos e apenas servem
como base, pois variam consoante cada tipo de cão.

Cães gestante e lactantes
2 meses de gestação (+/- 60 dias);
A partir dos 40 dias as necessidades
energéticas aumentam: mais 30 a 60%;
Mais gordura;
Mais hidrato de carbono;
Mais necessidade de cálcio;
25% CG, 25% CM, 5% V,40% HC, 15%VG
Requerem uma maior experiência e
domínio na AN;
Dependendo do número de fetos ou
cachorros maior ou menor necessidades
energética.

Cães Seniores
+ Proteína e de alto valor biológico;
Menos calorias (necessidade geral);
Suplementação: luteína, resverestrol,
Coenzima Q10, ómegas 3, protectores
articulares.

Cães com maior exigência de
Proteína
60% Carnes;
15-20% (1 a 2 vezes por semana)
fígados;
10-15% legumes e frutas;
5 -10-15% Hidratos de carbono.

Cães adultos jovens
60-80% carnes (Proteína) ;
20% fígados, sardinhas, atum;
5-10% legumes e frutas;
Batatas, arroz, iogurte;
“Sobras” – depende do que tu comes
(hambúrguer, fritos, sal refinado )/ ração.

Cães adultos
60% carnes;
5% fígados;
20-25% legumes e frutas; 
10% Hidratos de carbono;
3 vezes por semana;
Nos restantes dias: 40-50% Carnes;
Suplementos: Algas 1-2Gr/10Kg ou ¼ a 1
colher de sopa de algas desidratada

Dica para animais que não
gostam de legumes:
Mistura de sardinha,atum, manteiga ou
óleo de coco com legumes 1:3 (15%:5%)

CÁLCULOS
EXEMPLO 1
Cão senior com 25Kg- 2% 
25Kg x 2 % = 500gr
60% Proteína x 500gr = 300gr
10% Fígado x 500gr = 50gr
20% Legumes e frutas x 500gr = 100gr
10% HC x 500gr = 50gr
Complementos:
Condroprotectores, probióticos, ómega 3, Lglutamina (250-500mg/dia)
EXEMPLO 2
“BICLAS” Cão com excesso de peso 
12 anos com 14Kg (7Kg a mais)
Peso ideal =7Kg
7kg x 3% = 210gr
60% Proteina x 210gr = 216gr
10% Fígado x 210gr =21gr
25% Vegetais x 210gr = 52,5gr
5% HC x 210gr = 10,5gr
Complementos:
L- Carnitina (500-1000mg/dia)
Omega 3 (óleo de peixe 1 cápsula/dia)

SUPLEMENTOS
Numa alimentação natural uma boa variedade
e rotatividade de alimentos diminui a
necessidade de suplementação.

Suplementos obrigatórios:
Óleo de peixe
1-10kg :1/2 a 1 cápsula ao dia;
10 a 20Kg: 1-2 cápsulas ao dia;
>20Kg: 2 -3 cápsulas ao dia;
Pode tomar diariamente ou dia sim dia não.
Depende das necessidade individuais;
Sal integral, flor do sal, sal dos himalaias
Crescimento e reprodução;
0,5 a 1 gr por cada 1Kg de comida;
Vitaminas e minerais
importante introduzir frutas e legumes.

Suplementos opcionais:
Probióticos (Kefir de leite, Iogurte caseiro,
iogurtes comerciais todos naturais , sem
açúcar e biológicos)
Até 5 kg – 1 a 2 colheres chã;
5 a 10kg - 1 a 2 colheres de sobremesa;
10 a 20kg – 1 a 3 colheres de sopa;
20 a 35 Kg – 3 a 4 colheres de sopa;
>35Kg – 4 a 6 colheres de sopa;
Sal integral, flôr do sal, sal dos himalaias
1 gr por cada 1Kg de comida (em adultos).

RECEITAS

CALDO DE OSSOS
Indicações:
Revitalizante e remineralizante;
Indicado para seniores, estados de
convalescença, a recuperar de estados de
doença, animais com perda de peso, animais
em estádios finais de vida;
Não indicado em animais com insuficiência
renal e cálculos renais.
Ingredientes:
Dar preferência a ingredientes biológicos
1 frango inteiro (com os ossos, carnes e
órgãos) – pode ser qualquer carne magra com
osso, peixe, coelho, codorniz;
1 colher de sopa de vinagre de cidra por cada
4,5 Litros de água;
Água mineral, filtrada.
Instruções:
Numa panela grande colocar o frango, o vinagre
de cidra e a água.Tapar e colocar em fogo rápido
até levantar fervura. Baixar para um lume lento e
deixar cerca de 12h até os ossos se separarem
dos ossos. Em caso de necessidade acrescentar
mais água e vinagre. No final retirar os ossos e a
espuma que eventualmente ficar à superfície da
água. Servir o caldo morno 2 a 4 vezes ao dia ou
de acordo com as necessidades do animal.
Doses
50ml animais < 4Kg
100ml animais 5-10kg
150ml animais 10-20Kg
250ml animais de 20 a 35Kg
300ml animais > 35Kg

RECEITAS
SUPLEMENTO DE CASCA DE OVO
(FONTE DE CÁLCIO)
Instruções:
Juntar cascas de ovo previamente lavadas (se
possível do dia). Remover a película interna
junto da casca. Lavar 30 minutos em bacia com 1
colher de cloro para 1 Lt de água.
Deixar secar bem.
Colocar no forno durante 40 minutos a 180 º C.
Mexer de vez em quando de forma a não queimar.
Triturar muito bem numa picadora ou trituradora.
Passar o pó por uma peneira.
Guardar num frasco d e vidro.
Tem validade de 6 meses, em frigorífico.
Doses:
1Gr = 370mg de cálcio;
<5kg: ½ colher se café;
5-10Kg: 1/4 colher se sobremesa;
10-20Kg: ½ colher de sobremesa;
>20Kg: 1 colher de sobremesa.

NOTA : Este suplemento está indicado para
animais que fazem dieta naturais sem ossos,
animais gestante e lactantes.
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