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Atualmente a indústria de pet food tem diversificado sua gama de produtos disponíveis no mercado e 

os alimentos úmidos são considerados alternativa interessante nesta variação. No entanto, sabe-se 

muito pouco sobre este tipo de alimento presente no mercado e empregado no manejo nutricional de 

cães e gatos. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar as concentrações de fósforo e sódio 

presentes nesses alimentos, verificar a conformidade nutricional dos alimentos por meio de análise 

bromatológica e comparação com os valores declarados nos rótulos e avaliar o atendimento às 

recomendações desses minerais. Foram avaliadas 25 marcas de alimentos úmidos para animais adultos 

em manutenção disponíveis no mercado, 13 para cães e 12 para gatos. Os resultados das análises 

foram comparados com os valores declarados nos rótulos e com as recomendações (mínima e máxima) 

da Federação Europeia da Indústria de Alimentos para Animais de Estimação (FEDIAF, 2017). As 

comparações foram realizadas através do teste t (p<0,05) no programa SAS ou analisadas na forma 

de estatística descritiva. Houve diferença (p<0,05) entre os resultados obtidos no laboratório e os 

valores declarados nos rótulos dos alimentos para sódio e fósforo. Todos os alimentos apresentaram 

quantidades de fósforo superiores ao mínimo recomendado pela FEDIAF (2017), e apenas um (para 

cães) superou o limite máximo. Também houve atendimento às recomendações mínimas de sódio 

(FEDIAF, 2017) por todos os alimentos, porém, sete marcas (quatro para cães e três para gatos) 

excederam o limite máximo, aspecto que pode acarretar em efeitos prejudiciais, quando ingerido a 

longo prazo pelos animais, uma vez que o consumo de sódio acima desse limite pode implicar em 

maior risco de desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica, disfunção do miocárdio e alterações 

na função renal. Até o momento, os estudos que avaliaram os efeitos do sódio em cães e gatos não 

demostraram efeitos colaterais, no entanto, nenhum deles avaliou a inclusão de teores superiores ao 

limite máximo recomendado para estas espécies. 
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