
Os gráficos abaixo demonstram o alto padrão de 
qualidade nutricional do substituto de leite da Total 
Alimentos S.A quando comparado com aleitamento 
materno

No gráfico 1 e 2 observa-se que os resultados 

apresentados para Total Milk, quando comparados com o 
crescimento dos filhotes recém nascidos que 
permaneceram com a mãe, não houve diferença 
significativa entre os dois grupos.

No gráfico 3, observa-se no gráfico que quando 

comparados a média de crescimento entre Total Milk, Leite 
Materno e Substituto do Leite Materno  internacional, 
conceituado  como referência no mercado mundial, temos 
o Total Milk com resultados superiores ao leite artificial 
internacional. O leite internacional apresentou média 
bastante inferior as médias de crescimento representadas 
pelo Total Milk e Leite Materno.

Abaixo fotos realizadas do neonato com 2, 7, 14, 21 e 28 
dias de vida. 

primeiros dois dias de vida, contribuindo para o sistema 
imunológico dos neonatos.

Para a administração do leite, pegar o neonato apoiá-lo 
na palma da mão de forma inclinada e oferecer a 
mamadeira. Conferir na costa da mão a temperatura do 
leite que deve dar a sensação de morna (a mesma para 
neonatos humanos). Veja fotos abaixo:

Após o término das mamadas limpar a boca do 
neonato, jogar o restante do leite da mamadeira e lavar a 
mamadeira.

Nunca force o neonato a se alimentar.  Caso ele não 
queira pode estar querendo dizer que a temperatura do 
leite não esta boa ou alguma coisa não esta bem. Se forçar, 
ele poderá sofrer sérias conseqüências as quais podem 
ocasionar até mesmo a morte. Caso a temperatura do leite 
esteja boa procure um médico veterinário de sua 
confiança.

Papinha

A lactação dura em média 6 semanas após o parto com 
um pico de produção máxima dentro de três semanas.

Nas semanas que seguem, o decréscimo da produção 
de leite incita a mãe a oferecer alimentos secos 
(regurgitados) para os neonatos, para complementar as 
mamadas. Com isso, os neonatos passam a se interessar 
pelo alimento seco de forma espontânea. Este período 
inicia o período de um desmame progressivo, que 
terminará por volta da sexta semana. Para suprir este 
período, na ausência ou não da mãe, a Total Alimentos 
desenvolveu uma papinha que fornecerá todos os 
nutrientes necessários para esta fase de transição do 
alimento líquido para o alimento seco. É indicado a partir 
de 21 dias de vida conforme citado acima.

Experimento

Foram realizados nas dependências da Estação de 
Pesquisa da Total Alimentos S.A vários experimentos com 
cães e gatos neonatos com a finalidade de avaliar o 
desenvolvimento, aceitação, fezes e comportamento dos 
neonatos amamentados com o substituto do leite materno 
em relação aos amamentados na mãe.

Em todos os experimentos realizados utilizamos os 
mesmos procedimentos onde citamos abaixo:

Os neonatos quando nascidos, ficaram dois dias com a 
fêmea para mamarem o colostro e após este, foram 
separados onde metade da ninhada permaneceu com a 
mãe e a outra metade foi para o aleitamento artificial. 
Foram separados buscando formações similares (mesmo 
número de machos e fêmeas em ambos grupos).

Foram pesados diariamente antes da primeira mamada 
para verificação do ganho de peso e realizada a pesagem 
depois da primeira mamada para compararação com os 
que estão com a mãe.

Foram realizados os estímulos para micção e 
defecação antes e após todas as mamadas.

As mamadas foram realizadas 5 vezes ao dia, 
compreendendo os horários abaixo:

    1ª mamada        06:00h
    2ª mamada        10:00h
    3ª mamada        14:00h
    4ª mamada        16:00h
    5ª mamada        20:00h

Foram monitoradas a temperatura e umidade relativa 
do ar (pois baixa umidade pode ocasionar desidratação) 
diariamente e anotadas em fichas assim como para as 
mamadas e pesagens.

Cada neonato foi identificado com código, com fichas 
próprias para anotações de peso, consumo e observações.

Quanto ao cronograma de alimentação veja a tabela 
abaixo:

Observe que após os vinte e um dias de vida, houve a 
introdução de papinha intercalada com as mamadas até 28 
dias de vida.
Os resultados obtidos estão nos gráficos a seguir:

Histórico

Muitas vezes quando nos referimos a nutrição de cães e gatos, pouco se comenta sobre a fase neonatal talvez, seja por 
atribuirmos toda esta responsabilidade à habilidade materna das fêmeas.

Apesar de contarmos com as habilidades materna das fêmeas temos que levar em consideração que uma fêmea mal nutrida 
pode não fornecer para os neonatos a quantidade adequada de todos os nutrientes que eles necessitam. Além disso, por menos que 
desejamos algumas fêmeas possuem complicações durante o parto as quais podem deixa-la impossibilitada de aleitar seus 
neonatos.

Existem vários fatores que podem levar uma fêmea a ter dificuldades para amamentar seus filhos entre eles podemos citar 
desnutrição, problemas clínicos, fisiológicos e número muito alto de neonatos por ninhada.

Sabemos que, quando um neonato possui uma alimentação adequada, seu crescimento é melhor, seu sistema imune é mais 
ativo levando-o a uma fase adulta mais saudável.

O sucesso na criação de filhotes de cães e gatos órfãos consiste no fornecimento de um ambiente apropriado, qualidade e 
quantidade correta de nutrientes, um programa regular de alimentação, sono, higiene, exercício e estímulos que promovam o 
funcionamento de suas fisiologias como a micção e defecação.

O correto manejo, aliado a uma nutrição adequada são pontos chaves no sucesso do desenvolvimento de neonatos.

Revisão de Literatura

Sabendo de todas as situações que podem ocorrer durante o parto e lactação de fêmeas (cadelas e gatas), e com grande 
investimento em pesquisas, inclusive na produção de ingredientes específicos,  a Total Alimentos S.A lançou o substituto do leite 
materno para cães e gatos neonatos os quais asseguram o desenvolvimento e nutrição adequada para que os filhotes recém 
nascidos possam viver e crescer com saúde.

Com base em diversos experimentos realizados na Estação de Pesquisa da Total Alimentos S.A, que resultaram em mais de 
duas centenas de filhotes amamentados, temos como dar algumas dicas e informações consideradas importantes para o bom 
desenvolvimento dos neonatos.

Embora alguns proprietários queiram aleitar o neonato com leite de vaca, que não é apropriado, mediante a condição digestiva, 
a utilização de um substituto do leite materno em pó se mostra muito mais adequada, principalmente graças ao seu fornecimento 
controlado de lactose, baixa possibilidade de contaminação devido ao processo de fabricação e a seu controle microbiológico e 
balanceamento adequado de todos os nutrientes essenciais para esta fase tão delicada e essencial na formação de um animal 
adulto saudável.

Os cães neonatos apresentam uma baixa presença de lactase, enzima responsável pela digestão da lactose (açúcar do leite). 
Quantidades inadequadas que não são digeridas podem gerar um quadro de diarréia.

À medida que o animal cresce e amadurece esta enzima, lactase, tende a apresentar uma diminuição brusca da sua atividade 
enzimática.

O substituto do leite materno e o leite da cadela

Além de ser utilizado para cães neonatos, pode ser usado como suplemento alimentar de altíssima qualidade para cães em 
crescimento, de exposições, cadelas em lactação e cães de idade avançada. 

O substituto do leite materno da Total Alimentos é 
produzido a partir da caseína do leite de fabricação própria 
o que garante a qualidade dos ingredientes e do produto 
final. A Total Alimentos é a única fábrica no mundo a 
produzir sua própria caseína (proteína do leite) totalmente 
isenta de lactose. Além disso, possui níveis corretos de 
Sódio e Potássio o que garante uma ideal osmolaridade ao 
organismo. 

É produzido através de um moderno processo de 
secagem, o mesmo processo utilizado na produção de leite 
em pó para consumo humano, onde garantimos Total 
segurança alimentar.

Sua formulação atualizada e de alto nível tecnológico, 
faz uso de ingredientes especiais obtendo um alimento 
completo, balanceado e muito semelhante ao leite da 
cadela (veja tabela 1).

Manejo

O manejo é tão importante quanto o uso do leite de 
qualidade. Pois sem o controle adequado de temperatura 
ambiente, estímulo para urinar e defecar (antes e após as 
mamadas), leite aquecido na temperatura correta, não 
somos capazes de aleitar um neonato.

Primeiramente, temos que ter a consciência de que 
qualquer ser vivo tem o direito de viver em um ambiente 
limpo, higiênico e de acordo com suas necessidades. 

Quando iniciamos um aleitamento artificial, 
independente do motivo, é importante:

- Verificar o ambiente em que o neonato será colocado 
– este, não deve ter corrente de ar. Deve-se providenciar 
uma cama com jornal picado ou pano.

- Mamadeira fervida – a garantia que não existe 
contaminação advinda da mamadeira (esterilização).

- Bico – o furo do bico deve ser o suficiente para que 
quando virada, a mamadeira, apresente um pequeno 
gotejamento e ter o tamanho apropriado para a espécie.

- Papel higiênico ou papel toalha – para estimular o 
neonato a micção e defecação além de limpar a boca após 
as mamadas. Este procedimento é primordial, a fim de 
evitarmos constipação.

- Vasilha ou recipiente – para colocar água morna 
utilizada para umedecer o papel que será utilizado para o 
estímulo.

- Jornal – trocar duas vezes ao dia para garantir uma 
cama limpa, quente e confortável.

- Lâmpadas – utilizadas para gerar calor. As mesmas 
nunca podem ser colocadas diretamente sobre os 

neonatos evitando assim possíveis queimaduras ou 
desidratação. A incidência de luz direta pode causar danos 
a retina. O uso de recipientes com água no ambiente é 
recomendável a fim de garantir uma umidade relativa do ar 
(ideal de 55 a 65%). Existe também a possibilidade de se 
utilizar uma garrafa pet com água aquecida e posterior 
troca de água quando seu resfriamento, bolsa térmica, ou 
outro utensílio que auxilie no aquecimento do neonato.

- Recipiente para poder ferver e esterilizar a água a ser 
utilizada para o preparo do leite.

É importante saber que os neonatos necessitam de 
uma temperatura adequada para a digestão e também para 
aquecimento visto que em seus primeiros 10 dias de vida 
não possuem gordura suficiente capaz de regular suas 
temperaturas. Abaixo segue a recomendação de 
temperatura ambiente:

Primeira semana   30 a 32oC
Segunda semana   28 a 30oC
Terceira semana   27 a 28oC
Quarta semana   24 a 27oC

Estas temperaturas são sugeridas podendo variar de 
animal para animal. Uma dica importante é estar atento 
aos neonatos pois se a temperatura não estiver sendo 
suficiente para seu aquecimento, eles ficam encolhidos, 
choram e tremem. Se a temperatura estiver boa eles ficam 
esticados às vezes de barriga para cima, simbolizando 
conforto térmico.

O estímulo é essencial para o neonato pelo menos nos 
primeiros 15 dias de vida (ou até que se perceba que os 
mesmos urinem e evacuem). Realizado com um pedaço de 
papel umedecido em água morna antes e após as 
mamadas.

Importante respeitar o sono dos neonatos, na primeira 
semana de vida passam 90% do dia dormindo o que é 
importante para seu desenvolvimento neurológico.

Ao menos uma vez por semana, passar um papel 
umedecido em água morna, nos neonatos para limpeza dos 
pêlos e também simular as lambidas da mãe se possível 
realize diariamente. Após o uso do papel úmido seque o 
filhote com papel ou pano seco.

Preparo e administração do leite

Para o preparo do leite, despejar na mamadeira água 
morna (aproximadamente 39ºC), acrescentar o substituto 
de leite materno na proporção de 2 medidas de água para 
1 medida de leite em pó agitar vigorosamente a mamadeira 
até uma completa diluição.

O leite é recomendado do primeiro dia de vida até os 
28dias de vida onde então poderá ser iniciado o desmame. 
Pode-se iniciar o desmame com a papinha desmame da 
Total Alimentos a partir dos 21 dias de vida, porém ainda 
deve-se continuar com o leite e papinha até os 28 dias. Se 
possível, deixe o neonato mamar o colostro da mãe nos 
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Os gráficos abaixo demonstram o alto padrão de 
qualidade nutricional do substituto de leite da Total 
Alimentos S.A quando comparado com aleitamento 
materno

No gráfico 1 e 2 observa-se que os resultados 

apresentados para Total Milk, quando comparados com o 
crescimento dos filhotes recém nascidos que 
permaneceram com a mãe, não houve diferença 
significativa entre os dois grupos.

No gráfico 3, observa-se no gráfico que quando 

comparados a média de crescimento entre Total Milk, Leite 
Materno e Substituto do Leite Materno  internacional, 
conceituado  como referência no mercado mundial, temos 
o Total Milk com resultados superiores ao leite artificial 
internacional. O leite internacional apresentou média 
bastante inferior as médias de crescimento representadas 
pelo Total Milk e Leite Materno.

Abaixo fotos realizadas do neonato com 2, 7, 14, 21 e 28 
dias de vida. 

primeiros dois dias de vida, contribuindo para o sistema 
imunológico dos neonatos.

Para a administração do leite, pegar o neonato apoiá-lo 
na palma da mão de forma inclinada e oferecer a 
mamadeira. Conferir na costa da mão a temperatura do 
leite que deve dar a sensação de morna (a mesma para 
neonatos humanos). Veja fotos abaixo:

Após o término das mamadas limpar a boca do 
neonato, jogar o restante do leite da mamadeira e lavar a 
mamadeira.

Nunca force o neonato a se alimentar.  Caso ele não 
queira pode estar querendo dizer que a temperatura do 
leite não esta boa ou alguma coisa não esta bem. Se forçar, 
ele poderá sofrer sérias conseqüências as quais podem 
ocasionar até mesmo a morte. Caso a temperatura do leite 
esteja boa procure um médico veterinário de sua 
confiança.

Papinha

A lactação dura em média 6 semanas após o parto com 
um pico de produção máxima dentro de três semanas.

Nas semanas que seguem, o decréscimo da produção 
de leite incita a mãe a oferecer alimentos secos 
(regurgitados) para os neonatos, para complementar as 
mamadas. Com isso, os neonatos passam a se interessar 
pelo alimento seco de forma espontânea. Este período 
inicia o período de um desmame progressivo, que 
terminará por volta da sexta semana. Para suprir este 
período, na ausência ou não da mãe, a Total Alimentos 
desenvolveu uma papinha que fornecerá todos os 
nutrientes necessários para esta fase de transição do 
alimento líquido para o alimento seco. É indicado a partir 
de 21 dias de vida conforme citado acima.

Experimento

Foram realizados nas dependências da Estação de 
Pesquisa da Total Alimentos S.A vários experimentos com 
cães e gatos neonatos com a finalidade de avaliar o 
desenvolvimento, aceitação, fezes e comportamento dos 
neonatos amamentados com o substituto do leite materno 
em relação aos amamentados na mãe.

Em todos os experimentos realizados utilizamos os 
mesmos procedimentos onde citamos abaixo:

Os neonatos quando nascidos, ficaram dois dias com a 
fêmea para mamarem o colostro e após este, foram 
separados onde metade da ninhada permaneceu com a 
mãe e a outra metade foi para o aleitamento artificial. 
Foram separados buscando formações similares (mesmo 
número de machos e fêmeas em ambos grupos).

Foram pesados diariamente antes da primeira mamada 
para verificação do ganho de peso e realizada a pesagem 
depois da primeira mamada para compararação com os 
que estão com a mãe.

Foram realizados os estímulos para micção e 
defecação antes e após todas as mamadas.

As mamadas foram realizadas 5 vezes ao dia, 
compreendendo os horários abaixo:

    1ª mamada        06:00h
    2ª mamada        10:00h
    3ª mamada        14:00h
    4ª mamada        16:00h
    5ª mamada        20:00h

Foram monitoradas a temperatura e umidade relativa 
do ar (pois baixa umidade pode ocasionar desidratação) 
diariamente e anotadas em fichas assim como para as 
mamadas e pesagens.

Cada neonato foi identificado com código, com fichas 
próprias para anotações de peso, consumo e observações.

Quanto ao cronograma de alimentação veja a tabela 
abaixo:

Observe que após os vinte e um dias de vida, houve a 
introdução de papinha intercalada com as mamadas até 28 
dias de vida.
Os resultados obtidos estão nos gráficos a seguir:

Histórico

Muitas vezes quando nos referimos a nutrição de cães e gatos, pouco se comenta sobre a fase neonatal talvez, seja por 
atribuirmos toda esta responsabilidade à habilidade materna das fêmeas.

Apesar de contarmos com as habilidades materna das fêmeas temos que levar em consideração que uma fêmea mal nutrida 
pode não fornecer para os neonatos a quantidade adequada de todos os nutrientes que eles necessitam. Além disso, por menos que 
desejamos algumas fêmeas possuem complicações durante o parto as quais podem deixa-la impossibilitada de aleitar seus 
neonatos.

Existem vários fatores que podem levar uma fêmea a ter dificuldades para amamentar seus filhos entre eles podemos citar 
desnutrição, problemas clínicos, fisiológicos e número muito alto de neonatos por ninhada.

Sabemos que, quando um neonato possui uma alimentação adequada, seu crescimento é melhor, seu sistema imune é mais 
ativo levando-o a uma fase adulta mais saudável.

O sucesso na criação de filhotes de cães e gatos órfãos consiste no fornecimento de um ambiente apropriado, qualidade e 
quantidade correta de nutrientes, um programa regular de alimentação, sono, higiene, exercício e estímulos que promovam o 
funcionamento de suas fisiologias como a micção e defecação.

O correto manejo, aliado a uma nutrição adequada são pontos chaves no sucesso do desenvolvimento de neonatos.

Revisão de Literatura

Sabendo de todas as situações que podem ocorrer durante o parto e lactação de fêmeas (cadelas e gatas), e com grande 
investimento em pesquisas, inclusive na produção de ingredientes específicos,  a Total Alimentos S.A lançou o substituto do leite 
materno para cães e gatos neonatos os quais asseguram o desenvolvimento e nutrição adequada para que os filhotes recém 
nascidos possam viver e crescer com saúde.

Com base em diversos experimentos realizados na Estação de Pesquisa da Total Alimentos S.A, que resultaram em mais de 
duas centenas de filhotes amamentados, temos como dar algumas dicas e informações consideradas importantes para o bom 
desenvolvimento dos neonatos.

Embora alguns proprietários queiram aleitar o neonato com leite de vaca, que não é apropriado, mediante a condição digestiva, 
a utilização de um substituto do leite materno em pó se mostra muito mais adequada, principalmente graças ao seu fornecimento 
controlado de lactose, baixa possibilidade de contaminação devido ao processo de fabricação e a seu controle microbiológico e 
balanceamento adequado de todos os nutrientes essenciais para esta fase tão delicada e essencial na formação de um animal 
adulto saudável.

Os cães neonatos apresentam uma baixa presença de lactase, enzima responsável pela digestão da lactose (açúcar do leite). 
Quantidades inadequadas que não são digeridas podem gerar um quadro de diarréia.

À medida que o animal cresce e amadurece esta enzima, lactase, tende a apresentar uma diminuição brusca da sua atividade 
enzimática.

O substituto do leite materno e o leite da cadela

Além de ser utilizado para cães neonatos, pode ser usado como suplemento alimentar de altíssima qualidade para cães em 
crescimento, de exposições, cadelas em lactação e cães de idade avançada. 

O substituto do leite materno da Total Alimentos é 
produzido a partir da caseína do leite de fabricação própria 
o que garante a qualidade dos ingredientes e do produto 
final. A Total Alimentos é a única fábrica no mundo a 
produzir sua própria caseína (proteína do leite) totalmente 
isenta de lactose. Além disso, possui níveis corretos de 
Sódio e Potássio o que garante uma ideal osmolaridade ao 
organismo. 

É produzido através de um moderno processo de 
secagem, o mesmo processo utilizado na produção de leite 
em pó para consumo humano, onde garantimos Total 
segurança alimentar.

Sua formulação atualizada e de alto nível tecnológico, 
faz uso de ingredientes especiais obtendo um alimento 
completo, balanceado e muito semelhante ao leite da 
cadela (veja tabela 1).

Manejo

O manejo é tão importante quanto o uso do leite de 
qualidade. Pois sem o controle adequado de temperatura 
ambiente, estímulo para urinar e defecar (antes e após as 
mamadas), leite aquecido na temperatura correta, não 
somos capazes de aleitar um neonato.

Primeiramente, temos que ter a consciência de que 
qualquer ser vivo tem o direito de viver em um ambiente 
limpo, higiênico e de acordo com suas necessidades. 

Quando iniciamos um aleitamento artificial, 
independente do motivo, é importante:

- Verificar o ambiente em que o neonato será colocado 
– este, não deve ter corrente de ar. Deve-se providenciar 
uma cama com jornal picado ou pano.

- Mamadeira fervida – a garantia que não existe 
contaminação advinda da mamadeira (esterilização).

- Bico – o furo do bico deve ser o suficiente para que 
quando virada, a mamadeira, apresente um pequeno 
gotejamento e ter o tamanho apropriado para a espécie.

- Papel higiênico ou papel toalha – para estimular o 
neonato a micção e defecação além de limpar a boca após 
as mamadas. Este procedimento é primordial, a fim de 
evitarmos constipação.

- Vasilha ou recipiente – para colocar água morna 
utilizada para umedecer o papel que será utilizado para o 
estímulo.

- Jornal – trocar duas vezes ao dia para garantir uma 
cama limpa, quente e confortável.

- Lâmpadas – utilizadas para gerar calor. As mesmas 
nunca podem ser colocadas diretamente sobre os 

neonatos evitando assim possíveis queimaduras ou 
desidratação. A incidência de luz direta pode causar danos 
a retina. O uso de recipientes com água no ambiente é 
recomendável a fim de garantir uma umidade relativa do ar 
(ideal de 55 a 65%). Existe também a possibilidade de se 
utilizar uma garrafa pet com água aquecida e posterior 
troca de água quando seu resfriamento, bolsa térmica, ou 
outro utensílio que auxilie no aquecimento do neonato.

- Recipiente para poder ferver e esterilizar a água a ser 
utilizada para o preparo do leite.

É importante saber que os neonatos necessitam de 
uma temperatura adequada para a digestão e também para 
aquecimento visto que em seus primeiros 10 dias de vida 
não possuem gordura suficiente capaz de regular suas 
temperaturas. Abaixo segue a recomendação de 
temperatura ambiente:

Primeira semana   30 a 32oC
Segunda semana   28 a 30oC
Terceira semana   27 a 28oC
Quarta semana   24 a 27oC

Estas temperaturas são sugeridas podendo variar de 
animal para animal. Uma dica importante é estar atento 
aos neonatos pois se a temperatura não estiver sendo 
suficiente para seu aquecimento, eles ficam encolhidos, 
choram e tremem. Se a temperatura estiver boa eles ficam 
esticados às vezes de barriga para cima, simbolizando 
conforto térmico.

O estímulo é essencial para o neonato pelo menos nos 
primeiros 15 dias de vida (ou até que se perceba que os 
mesmos urinem e evacuem). Realizado com um pedaço de 
papel umedecido em água morna antes e após as 
mamadas.

Importante respeitar o sono dos neonatos, na primeira 
semana de vida passam 90% do dia dormindo o que é 
importante para seu desenvolvimento neurológico.

Ao menos uma vez por semana, passar um papel 
umedecido em água morna, nos neonatos para limpeza dos 
pêlos e também simular as lambidas da mãe se possível 
realize diariamente. Após o uso do papel úmido seque o 
filhote com papel ou pano seco.

Preparo e administração do leite

Para o preparo do leite, despejar na mamadeira água 
morna (aproximadamente 39ºC), acrescentar o substituto 
de leite materno na proporção de 2 medidas de água para 
1 medida de leite em pó agitar vigorosamente a mamadeira 
até uma completa diluição.

O leite é recomendado do primeiro dia de vida até os 
28dias de vida onde então poderá ser iniciado o desmame. 
Pode-se iniciar o desmame com a papinha desmame da 
Total Alimentos a partir dos 21 dias de vida, porém ainda 
deve-se continuar com o leite e papinha até os 28 dias. Se 
possível, deixe o neonato mamar o colostro da mãe nos 

Comparação do leite da cadela x Substituto do leite 
Materno da Total Alimentos

    Cadela      Substituto do leite Materno
Proteínas (%) min.   34,0%  35,0%
Gordura (%) min.   41,0%   35,0% 
Minerais (%) máx.   5,45%   11,0%
Cálcio (%) min.    1,14%     1,0%
Fósforo (%) min.   0,86%  0,75%



Os gráficos abaixo demonstram o alto padrão de 
qualidade nutricional do substituto de leite da Total 
Alimentos S.A quando comparado com aleitamento 
materno

No gráfico 1 e 2 observa-se que os resultados 

apresentados para Total Milk, quando comparados com o 
crescimento dos filhotes recém nascidos que 
permaneceram com a mãe, não houve diferença 
significativa entre os dois grupos.

No gráfico 3, observa-se no gráfico que quando 

comparados a média de crescimento entre Total Milk, Leite 
Materno e Substituto do Leite Materno  internacional, 
conceituado  como referência no mercado mundial, temos 
o Total Milk com resultados superiores ao leite artificial 
internacional. O leite internacional apresentou média 
bastante inferior as médias de crescimento representadas 
pelo Total Milk e Leite Materno.

Abaixo fotos realizadas do neonato com 2, 7, 14, 21 e 28 
dias de vida. 

primeiros dois dias de vida, contribuindo para o sistema 
imunológico dos neonatos.

Para a administração do leite, pegar o neonato apoiá-lo 
na palma da mão de forma inclinada e oferecer a 
mamadeira. Conferir na costa da mão a temperatura do 
leite que deve dar a sensação de morna (a mesma para 
neonatos humanos). Veja fotos abaixo:

Após o término das mamadas limpar a boca do 
neonato, jogar o restante do leite da mamadeira e lavar a 
mamadeira.

Nunca force o neonato a se alimentar.  Caso ele não 
queira pode estar querendo dizer que a temperatura do 
leite não esta boa ou alguma coisa não esta bem. Se forçar, 
ele poderá sofrer sérias conseqüências as quais podem 
ocasionar até mesmo a morte. Caso a temperatura do leite 
esteja boa procure um médico veterinário de sua 
confiança.

Papinha

A lactação dura em média 6 semanas após o parto com 
um pico de produção máxima dentro de três semanas.

Nas semanas que seguem, o decréscimo da produção 
de leite incita a mãe a oferecer alimentos secos 
(regurgitados) para os neonatos, para complementar as 
mamadas. Com isso, os neonatos passam a se interessar 
pelo alimento seco de forma espontânea. Este período 
inicia o período de um desmame progressivo, que 
terminará por volta da sexta semana. Para suprir este 
período, na ausência ou não da mãe, a Total Alimentos 
desenvolveu uma papinha que fornecerá todos os 
nutrientes necessários para esta fase de transição do 
alimento líquido para o alimento seco. É indicado a partir 
de 21 dias de vida conforme citado acima.

Experimento

Foram realizados nas dependências da Estação de 
Pesquisa da Total Alimentos S.A vários experimentos com 
cães e gatos neonatos com a finalidade de avaliar o 
desenvolvimento, aceitação, fezes e comportamento dos 
neonatos amamentados com o substituto do leite materno 
em relação aos amamentados na mãe.

Em todos os experimentos realizados utilizamos os 
mesmos procedimentos onde citamos abaixo:

Os neonatos quando nascidos, ficaram dois dias com a 
fêmea para mamarem o colostro e após este, foram 
separados onde metade da ninhada permaneceu com a 
mãe e a outra metade foi para o aleitamento artificial. 
Foram separados buscando formações similares (mesmo 
número de machos e fêmeas em ambos grupos).

Foram pesados diariamente antes da primeira mamada 
para verificação do ganho de peso e realizada a pesagem 
depois da primeira mamada para compararação com os 
que estão com a mãe.

Foram realizados os estímulos para micção e 
defecação antes e após todas as mamadas.

As mamadas foram realizadas 5 vezes ao dia, 
compreendendo os horários abaixo:

    1ª mamada        06:00h
    2ª mamada        10:00h
    3ª mamada        14:00h
    4ª mamada        16:00h
    5ª mamada        20:00h

Foram monitoradas a temperatura e umidade relativa 
do ar (pois baixa umidade pode ocasionar desidratação) 
diariamente e anotadas em fichas assim como para as 
mamadas e pesagens.

Cada neonato foi identificado com código, com fichas 
próprias para anotações de peso, consumo e observações.

Quanto ao cronograma de alimentação veja a tabela 
abaixo:

Observe que após os vinte e um dias de vida, houve a 
introdução de papinha intercalada com as mamadas até 28 
dias de vida.
Os resultados obtidos estão nos gráficos a seguir:

Histórico

Muitas vezes quando nos referimos a nutrição de cães e gatos, pouco se comenta sobre a fase neonatal talvez, seja por 
atribuirmos toda esta responsabilidade à habilidade materna das fêmeas.

Apesar de contarmos com as habilidades materna das fêmeas temos que levar em consideração que uma fêmea mal nutrida 
pode não fornecer para os neonatos a quantidade adequada de todos os nutrientes que eles necessitam. Além disso, por menos que 
desejamos algumas fêmeas possuem complicações durante o parto as quais podem deixa-la impossibilitada de aleitar seus 
neonatos.

Existem vários fatores que podem levar uma fêmea a ter dificuldades para amamentar seus filhos entre eles podemos citar 
desnutrição, problemas clínicos, fisiológicos e número muito alto de neonatos por ninhada.

Sabemos que, quando um neonato possui uma alimentação adequada, seu crescimento é melhor, seu sistema imune é mais 
ativo levando-o a uma fase adulta mais saudável.

O sucesso na criação de filhotes de cães e gatos órfãos consiste no fornecimento de um ambiente apropriado, qualidade e 
quantidade correta de nutrientes, um programa regular de alimentação, sono, higiene, exercício e estímulos que promovam o 
funcionamento de suas fisiologias como a micção e defecação.

O correto manejo, aliado a uma nutrição adequada são pontos chaves no sucesso do desenvolvimento de neonatos.

Revisão de Literatura

Sabendo de todas as situações que podem ocorrer durante o parto e lactação de fêmeas (cadelas e gatas), e com grande 
investimento em pesquisas, inclusive na produção de ingredientes específicos,  a Total Alimentos S.A lançou o substituto do leite 
materno para cães e gatos neonatos os quais asseguram o desenvolvimento e nutrição adequada para que os filhotes recém 
nascidos possam viver e crescer com saúde.

Com base em diversos experimentos realizados na Estação de Pesquisa da Total Alimentos S.A, que resultaram em mais de 
duas centenas de filhotes amamentados, temos como dar algumas dicas e informações consideradas importantes para o bom 
desenvolvimento dos neonatos.

Embora alguns proprietários queiram aleitar o neonato com leite de vaca, que não é apropriado, mediante a condição digestiva, 
a utilização de um substituto do leite materno em pó se mostra muito mais adequada, principalmente graças ao seu fornecimento 
controlado de lactose, baixa possibilidade de contaminação devido ao processo de fabricação e a seu controle microbiológico e 
balanceamento adequado de todos os nutrientes essenciais para esta fase tão delicada e essencial na formação de um animal 
adulto saudável.

Os cães neonatos apresentam uma baixa presença de lactase, enzima responsável pela digestão da lactose (açúcar do leite). 
Quantidades inadequadas que não são digeridas podem gerar um quadro de diarréia.

À medida que o animal cresce e amadurece esta enzima, lactase, tende a apresentar uma diminuição brusca da sua atividade 
enzimática.

O substituto do leite materno e o leite da cadela

Além de ser utilizado para cães neonatos, pode ser usado como suplemento alimentar de altíssima qualidade para cães em 
crescimento, de exposições, cadelas em lactação e cães de idade avançada. 

O substituto do leite materno da Total Alimentos é 
produzido a partir da caseína do leite de fabricação própria 
o que garante a qualidade dos ingredientes e do produto 
final. A Total Alimentos é a única fábrica no mundo a 
produzir sua própria caseína (proteína do leite) totalmente 
isenta de lactose. Além disso, possui níveis corretos de 
Sódio e Potássio o que garante uma ideal osmolaridade ao 
organismo. 

É produzido através de um moderno processo de 
secagem, o mesmo processo utilizado na produção de leite 
em pó para consumo humano, onde garantimos Total 
segurança alimentar.

Sua formulação atualizada e de alto nível tecnológico, 
faz uso de ingredientes especiais obtendo um alimento 
completo, balanceado e muito semelhante ao leite da 
cadela (veja tabela 1).

Manejo

O manejo é tão importante quanto o uso do leite de 
qualidade. Pois sem o controle adequado de temperatura 
ambiente, estímulo para urinar e defecar (antes e após as 
mamadas), leite aquecido na temperatura correta, não 
somos capazes de aleitar um neonato.

Primeiramente, temos que ter a consciência de que 
qualquer ser vivo tem o direito de viver em um ambiente 
limpo, higiênico e de acordo com suas necessidades. 

Quando iniciamos um aleitamento artificial, 
independente do motivo, é importante:

- Verificar o ambiente em que o neonato será colocado 
– este, não deve ter corrente de ar. Deve-se providenciar 
uma cama com jornal picado ou pano.

- Mamadeira fervida – a garantia que não existe 
contaminação advinda da mamadeira (esterilização).

- Bico – o furo do bico deve ser o suficiente para que 
quando virada, a mamadeira, apresente um pequeno 
gotejamento e ter o tamanho apropriado para a espécie.

- Papel higiênico ou papel toalha – para estimular o 
neonato a micção e defecação além de limpar a boca após 
as mamadas. Este procedimento é primordial, a fim de 
evitarmos constipação.

- Vasilha ou recipiente – para colocar água morna 
utilizada para umedecer o papel que será utilizado para o 
estímulo.

- Jornal – trocar duas vezes ao dia para garantir uma 
cama limpa, quente e confortável.

- Lâmpadas – utilizadas para gerar calor. As mesmas 
nunca podem ser colocadas diretamente sobre os 

neonatos evitando assim possíveis queimaduras ou 
desidratação. A incidência de luz direta pode causar danos 
a retina. O uso de recipientes com água no ambiente é 
recomendável a fim de garantir uma umidade relativa do ar 
(ideal de 55 a 65%). Existe também a possibilidade de se 
utilizar uma garrafa pet com água aquecida e posterior 
troca de água quando seu resfriamento, bolsa térmica, ou 
outro utensílio que auxilie no aquecimento do neonato.

- Recipiente para poder ferver e esterilizar a água a ser 
utilizada para o preparo do leite.

É importante saber que os neonatos necessitam de 
uma temperatura adequada para a digestão e também para 
aquecimento visto que em seus primeiros 10 dias de vida 
não possuem gordura suficiente capaz de regular suas 
temperaturas. Abaixo segue a recomendação de 
temperatura ambiente:

Primeira semana   30 a 32oC
Segunda semana   28 a 30oC
Terceira semana   27 a 28oC
Quarta semana   24 a 27oC

Estas temperaturas são sugeridas podendo variar de 
animal para animal. Uma dica importante é estar atento 
aos neonatos pois se a temperatura não estiver sendo 
suficiente para seu aquecimento, eles ficam encolhidos, 
choram e tremem. Se a temperatura estiver boa eles ficam 
esticados às vezes de barriga para cima, simbolizando 
conforto térmico.

O estímulo é essencial para o neonato pelo menos nos 
primeiros 15 dias de vida (ou até que se perceba que os 
mesmos urinem e evacuem). Realizado com um pedaço de 
papel umedecido em água morna antes e após as 
mamadas.

Importante respeitar o sono dos neonatos, na primeira 
semana de vida passam 90% do dia dormindo o que é 
importante para seu desenvolvimento neurológico.

Ao menos uma vez por semana, passar um papel 
umedecido em água morna, nos neonatos para limpeza dos 
pêlos e também simular as lambidas da mãe se possível 
realize diariamente. Após o uso do papel úmido seque o 
filhote com papel ou pano seco.

Preparo e administração do leite

Para o preparo do leite, despejar na mamadeira água 
morna (aproximadamente 39ºC), acrescentar o substituto 
de leite materno na proporção de 2 medidas de água para 
1 medida de leite em pó agitar vigorosamente a mamadeira 
até uma completa diluição.

O leite é recomendado do primeiro dia de vida até os 
28dias de vida onde então poderá ser iniciado o desmame. 
Pode-se iniciar o desmame com a papinha desmame da 
Total Alimentos a partir dos 21 dias de vida, porém ainda 
deve-se continuar com o leite e papinha até os 28 dias. Se 
possível, deixe o neonato mamar o colostro da mãe nos 

 



Os gráficos abaixo demonstram o alto padrão de 
qualidade nutricional do substituto de leite da Total 
Alimentos S.A quando comparado com aleitamento 
materno

No gráfico 1 e 2 observa-se que os resultados 

apresentados para Total Milk, quando comparados com o 
crescimento dos filhotes recém nascidos que 
permaneceram com a mãe, não houve diferença 
significativa entre os dois grupos.

No gráfico 3, observa-se no gráfico que quando 

comparados a média de crescimento entre Total Milk, Leite 
Materno e Substituto do Leite Materno  internacional, 
conceituado  como referência no mercado mundial, temos 
o Total Milk com resultados superiores ao leite artificial 
internacional. O leite internacional apresentou média 
bastante inferior as médias de crescimento representadas 
pelo Total Milk e Leite Materno.

Abaixo fotos realizadas do neonato com 2, 7, 14, 21 e 28 
dias de vida. 

primeiros dois dias de vida, contribuindo para o sistema 
imunológico dos neonatos.

Para a administração do leite, pegar o neonato apoiá-lo 
na palma da mão de forma inclinada e oferecer a 
mamadeira. Conferir na costa da mão a temperatura do 
leite que deve dar a sensação de morna (a mesma para 
neonatos humanos). Veja fotos abaixo:

Após o término das mamadas limpar a boca do 
neonato, jogar o restante do leite da mamadeira e lavar a 
mamadeira.

Nunca force o neonato a se alimentar.  Caso ele não 
queira pode estar querendo dizer que a temperatura do 
leite não esta boa ou alguma coisa não esta bem. Se forçar, 
ele poderá sofrer sérias conseqüências as quais podem 
ocasionar até mesmo a morte. Caso a temperatura do leite 
esteja boa procure um médico veterinário de sua 
confiança.

Papinha

A lactação dura em média 6 semanas após o parto com 
um pico de produção máxima dentro de três semanas.

Nas semanas que seguem, o decréscimo da produção 
de leite incita a mãe a oferecer alimentos secos 
(regurgitados) para os neonatos, para complementar as 
mamadas. Com isso, os neonatos passam a se interessar 
pelo alimento seco de forma espontânea. Este período 
inicia o período de um desmame progressivo, que 
terminará por volta da sexta semana. Para suprir este 
período, na ausência ou não da mãe, a Total Alimentos 
desenvolveu uma papinha que fornecerá todos os 
nutrientes necessários para esta fase de transição do 
alimento líquido para o alimento seco. É indicado a partir 
de 21 dias de vida conforme citado acima.

Experimento

Foram realizados nas dependências da Estação de 
Pesquisa da Total Alimentos S.A vários experimentos com 
cães e gatos neonatos com a finalidade de avaliar o 
desenvolvimento, aceitação, fezes e comportamento dos 
neonatos amamentados com o substituto do leite materno 
em relação aos amamentados na mãe.

Em todos os experimentos realizados utilizamos os 
mesmos procedimentos onde citamos abaixo:

Os neonatos quando nascidos, ficaram dois dias com a 
fêmea para mamarem o colostro e após este, foram 
separados onde metade da ninhada permaneceu com a 
mãe e a outra metade foi para o aleitamento artificial. 
Foram separados buscando formações similares (mesmo 
número de machos e fêmeas em ambos grupos).

Foram pesados diariamente antes da primeira mamada 
para verificação do ganho de peso e realizada a pesagem 
depois da primeira mamada para compararação com os 
que estão com a mãe.

Foram realizados os estímulos para micção e 
defecação antes e após todas as mamadas.

As mamadas foram realizadas 5 vezes ao dia, 
compreendendo os horários abaixo:

    1ª mamada        06:00h
    2ª mamada        10:00h
    3ª mamada        14:00h
    4ª mamada        16:00h
    5ª mamada        20:00h

Foram monitoradas a temperatura e umidade relativa 
do ar (pois baixa umidade pode ocasionar desidratação) 
diariamente e anotadas em fichas assim como para as 
mamadas e pesagens.

Cada neonato foi identificado com código, com fichas 
próprias para anotações de peso, consumo e observações.

Quanto ao cronograma de alimentação veja a tabela 
abaixo:

Observe que após os vinte e um dias de vida, houve a 
introdução de papinha intercalada com as mamadas até 28 
dias de vida.
Os resultados obtidos estão nos gráficos a seguir:

Histórico

Muitas vezes quando nos referimos a nutrição de cães e gatos, pouco se comenta sobre a fase neonatal talvez, seja por 
atribuirmos toda esta responsabilidade à habilidade materna das fêmeas.

Apesar de contarmos com as habilidades materna das fêmeas temos que levar em consideração que uma fêmea mal nutrida 
pode não fornecer para os neonatos a quantidade adequada de todos os nutrientes que eles necessitam. Além disso, por menos que 
desejamos algumas fêmeas possuem complicações durante o parto as quais podem deixa-la impossibilitada de aleitar seus 
neonatos.

Existem vários fatores que podem levar uma fêmea a ter dificuldades para amamentar seus filhos entre eles podemos citar 
desnutrição, problemas clínicos, fisiológicos e número muito alto de neonatos por ninhada.

Sabemos que, quando um neonato possui uma alimentação adequada, seu crescimento é melhor, seu sistema imune é mais 
ativo levando-o a uma fase adulta mais saudável.

O sucesso na criação de filhotes de cães e gatos órfãos consiste no fornecimento de um ambiente apropriado, qualidade e 
quantidade correta de nutrientes, um programa regular de alimentação, sono, higiene, exercício e estímulos que promovam o 
funcionamento de suas fisiologias como a micção e defecação.

O correto manejo, aliado a uma nutrição adequada são pontos chaves no sucesso do desenvolvimento de neonatos.

Revisão de Literatura

Sabendo de todas as situações que podem ocorrer durante o parto e lactação de fêmeas (cadelas e gatas), e com grande 
investimento em pesquisas, inclusive na produção de ingredientes específicos,  a Total Alimentos S.A lançou o substituto do leite 
materno para cães e gatos neonatos os quais asseguram o desenvolvimento e nutrição adequada para que os filhotes recém 
nascidos possam viver e crescer com saúde.

Com base em diversos experimentos realizados na Estação de Pesquisa da Total Alimentos S.A, que resultaram em mais de 
duas centenas de filhotes amamentados, temos como dar algumas dicas e informações consideradas importantes para o bom 
desenvolvimento dos neonatos.

Embora alguns proprietários queiram aleitar o neonato com leite de vaca, que não é apropriado, mediante a condição digestiva, 
a utilização de um substituto do leite materno em pó se mostra muito mais adequada, principalmente graças ao seu fornecimento 
controlado de lactose, baixa possibilidade de contaminação devido ao processo de fabricação e a seu controle microbiológico e 
balanceamento adequado de todos os nutrientes essenciais para esta fase tão delicada e essencial na formação de um animal 
adulto saudável.

Os cães neonatos apresentam uma baixa presença de lactase, enzima responsável pela digestão da lactose (açúcar do leite). 
Quantidades inadequadas que não são digeridas podem gerar um quadro de diarréia.

À medida que o animal cresce e amadurece esta enzima, lactase, tende a apresentar uma diminuição brusca da sua atividade 
enzimática.

O substituto do leite materno e o leite da cadela

Além de ser utilizado para cães neonatos, pode ser usado como suplemento alimentar de altíssima qualidade para cães em 
crescimento, de exposições, cadelas em lactação e cães de idade avançada. 

O substituto do leite materno da Total Alimentos é 
produzido a partir da caseína do leite de fabricação própria 
o que garante a qualidade dos ingredientes e do produto 
final. A Total Alimentos é a única fábrica no mundo a 
produzir sua própria caseína (proteína do leite) totalmente 
isenta de lactose. Além disso, possui níveis corretos de 
Sódio e Potássio o que garante uma ideal osmolaridade ao 
organismo. 

É produzido através de um moderno processo de 
secagem, o mesmo processo utilizado na produção de leite 
em pó para consumo humano, onde garantimos Total 
segurança alimentar.

Sua formulação atualizada e de alto nível tecnológico, 
faz uso de ingredientes especiais obtendo um alimento 
completo, balanceado e muito semelhante ao leite da 
cadela (veja tabela 1).

Manejo

O manejo é tão importante quanto o uso do leite de 
qualidade. Pois sem o controle adequado de temperatura 
ambiente, estímulo para urinar e defecar (antes e após as 
mamadas), leite aquecido na temperatura correta, não 
somos capazes de aleitar um neonato.

Primeiramente, temos que ter a consciência de que 
qualquer ser vivo tem o direito de viver em um ambiente 
limpo, higiênico e de acordo com suas necessidades. 

Quando iniciamos um aleitamento artificial, 
independente do motivo, é importante:

- Verificar o ambiente em que o neonato será colocado 
– este, não deve ter corrente de ar. Deve-se providenciar 
uma cama com jornal picado ou pano.

- Mamadeira fervida – a garantia que não existe 
contaminação advinda da mamadeira (esterilização).

- Bico – o furo do bico deve ser o suficiente para que 
quando virada, a mamadeira, apresente um pequeno 
gotejamento e ter o tamanho apropriado para a espécie.

- Papel higiênico ou papel toalha – para estimular o 
neonato a micção e defecação além de limpar a boca após 
as mamadas. Este procedimento é primordial, a fim de 
evitarmos constipação.

- Vasilha ou recipiente – para colocar água morna 
utilizada para umedecer o papel que será utilizado para o 
estímulo.

- Jornal – trocar duas vezes ao dia para garantir uma 
cama limpa, quente e confortável.

- Lâmpadas – utilizadas para gerar calor. As mesmas 
nunca podem ser colocadas diretamente sobre os 

neonatos evitando assim possíveis queimaduras ou 
desidratação. A incidência de luz direta pode causar danos 
a retina. O uso de recipientes com água no ambiente é 
recomendável a fim de garantir uma umidade relativa do ar 
(ideal de 55 a 65%). Existe também a possibilidade de se 
utilizar uma garrafa pet com água aquecida e posterior 
troca de água quando seu resfriamento, bolsa térmica, ou 
outro utensílio que auxilie no aquecimento do neonato.

- Recipiente para poder ferver e esterilizar a água a ser 
utilizada para o preparo do leite.

É importante saber que os neonatos necessitam de 
uma temperatura adequada para a digestão e também para 
aquecimento visto que em seus primeiros 10 dias de vida 
não possuem gordura suficiente capaz de regular suas 
temperaturas. Abaixo segue a recomendação de 
temperatura ambiente:

Primeira semana   30 a 32oC
Segunda semana   28 a 30oC
Terceira semana   27 a 28oC
Quarta semana   24 a 27oC

Estas temperaturas são sugeridas podendo variar de 
animal para animal. Uma dica importante é estar atento 
aos neonatos pois se a temperatura não estiver sendo 
suficiente para seu aquecimento, eles ficam encolhidos, 
choram e tremem. Se a temperatura estiver boa eles ficam 
esticados às vezes de barriga para cima, simbolizando 
conforto térmico.

O estímulo é essencial para o neonato pelo menos nos 
primeiros 15 dias de vida (ou até que se perceba que os 
mesmos urinem e evacuem). Realizado com um pedaço de 
papel umedecido em água morna antes e após as 
mamadas.

Importante respeitar o sono dos neonatos, na primeira 
semana de vida passam 90% do dia dormindo o que é 
importante para seu desenvolvimento neurológico.

Ao menos uma vez por semana, passar um papel 
umedecido em água morna, nos neonatos para limpeza dos 
pêlos e também simular as lambidas da mãe se possível 
realize diariamente. Após o uso do papel úmido seque o 
filhote com papel ou pano seco.

Preparo e administração do leite

Para o preparo do leite, despejar na mamadeira água 
morna (aproximadamente 39ºC), acrescentar o substituto 
de leite materno na proporção de 2 medidas de água para 
1 medida de leite em pó agitar vigorosamente a mamadeira 
até uma completa diluição.

O leite é recomendado do primeiro dia de vida até os 
28dias de vida onde então poderá ser iniciado o desmame. 
Pode-se iniciar o desmame com a papinha desmame da 
Total Alimentos a partir dos 21 dias de vida, porém ainda 
deve-se continuar com o leite e papinha até os 28 dias. Se 
possível, deixe o neonato mamar o colostro da mãe nos 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Dia de 
Vida 6h00

Substituto do 
Leite Materno

Papinha Água Alimento Seco

10h00 12h00 14h00 16h00 18h00 19h00 20h00 Água Alimento 
Seco

Curva de crescimento individual Total Milk x Leite Materno

Dias de vida
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

8F - Leite Materno
9F - Leite Materno

1M - Total Milk
5M - Total Milk
6F - Total Milk

11F - Total Milk
3M - Leite Materno

Gráfico 1 – Curva de crescimento individual demonstrando o 
desenvolvimento dos neonatos com o Total Milk e Leite Materno.

Gráfico 3 – Dentro dos testes realizados, em alguns deles, realizados 
a comparação com o leite em pó de nome conhecido Internacionalmente 
e de origem internacional.

Com 2 dias de vida no Total Milk Com 7 dias de vida no Total Milk

Com 14 dias de vida no Total Milk

Com 28 dias de vida no Total Milk

Com 21 dias de vida no Total Milk

Gráfico 2 – Mostra a média dos grupos aleitados com Total Milk x 
Leite Materno.
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Conclusão

A tecnologia Total Alimentos apresenta aos 
profissionais do ramo uma opção tecnicamente viável, 
prática e eficiente para a substituição do leite materno 
para neonatos de cães e gatos, que por motivo ou outro se 
faça necessário.

Equilíbrio Substituto do Leite Materno Cães ou Gatos é um alimento para neonatos do primeiro ao 28º dia 
de vida. Usado como substituto do leite materno é rico em proteínas e gorduras, para satisfazer as 
necessidades energéticas nessa importante fase da vida. Com probiótico para uma melhor saúde intestinal 
dos filhotes e um ótimo nível de cálcio e fósforo. Sem lactose que auxilia na redução do risco de diarreias.

Com os diversos experimentos realizados na Estação 
de Pesquisa da Total Alimentos S.A foi possível tornar o 
Substituto do Leite Materno um alimento completo similar 
ao leite materno e igual ou superior aos melhores 
Substituto de leite materno disponíveis no mercado 
internacional.


