
Introdução

A alimentação dos animais de companhia passou por uma evolução visível nas últimas décadas. Na década de 80, a maioria 
deles ainda era alimentada com os restos de comida de seus proprietários e poucas indústrias de rações existiam e investiam no 
Brasil. Dois fatores contribuíram para a expansão do segmento: o poder aquisitivo das populações dos grandes centros aumentou 
e os padrões de consumo se sofisticaram. Por outro lado, a evolução dos hábitos em favor dos alimentos industriais está associada 
a um conjunto de fatores cada vez mais difundidos: alimentação sadia, equilibrada e com grande variedade de produtos disponíveis 
no mercado e, principalmente, praticidade.

Diante da grande variedade dos alimentos disponíveis no mercado, o consumidor seleciona, além dos produtos 
nutricionalmente balanceados, aqueles que podem oferecer vantagens adicionais, tais como: produtos que contribuem com a 
beleza da pele e pelos, que auxiliam no controle do tártaro, que contenham ingredientes naturais, ômegas 3 e 6, que possuam uma 
palatabilidade atrativa ao animal e assim sucessivamente.

No que diz respeito aos ingredientes funcionais adicionados aos alimentos de cães e gatos, há muitos ingredientes já difundidos 
para a alimentação humana. Dentre eles destacam-se os prebióticos e probióticos que têm como finalidade propiciar uma 
microbiota intestinal saudável e equilibrada, melhorando assim a absorção dos nutrientes e protegendo sua mucosa contra 
possíveis patógenos.

As Fibras

As fibras da dieta estão incluídas na ampla categoria dos carboidratos. Elas podem ser classificadas como solúveis e insolúveis, 
podendo ser fermentáveis ou não fermentáveis. As fibras solúveis são fermentadas rapidamente, enquanto as insolúveis são 
lentamente ou apenas parcialmente fermentadas (Puupponen-Pimiã et al., 2002). 

As fibras solúveis são fermentáveis, viscosas e gelificantes, o que lhes confere uma série de benefícios fisiológicos, tais como: 
retardamento do esvaziamento gástrico e do trânsito no intestino delgado, modulação da motilidade gastrintestinal, efeitos brandos 
no aumento da massa, volume e consistência das fezes, redução da diarreia pelo aumento da absorção de água, promoção do 
desenvolvimento da mucosa do íleo e do cólon, fornecimento de energia à mucosa intestinal, diminuição do pH do cólon, aumento 
da proteção contra infecção (função de barreira, imunidade), aumento na tolerância à glicose (Borges et al., 2003), adsorção de 
ácidos biliares e possível repercussão sobre a absorção e na deposição de gordura (Zhao et al., 1995).

As fibras insolúveis são pouco fermentáveis e não viscosas, sendo eliminadas praticamente na sua forma intacta. Apresentam 
a capacidade de reter água, aumentando a massa fecal e o peso das fezes, e, devido a sua consistência, estimula o peristaltismo, 
através da ação agressiva que provoca na musculatura da parede intestinal (Borges et al., 2003). Por essas características, 
provocam o aumento da velocidade de passagem da digesta e da motilidade, diminuindo a constipação e a absorção de nutrientes. 
O trânsito mais acelerado está associado à diminuição do pH, aumentando a quantidade de substratos que chega ao cólon (Guillon 
& Champ, 2000). Além disso, promovem o desenvolvimento das mucosas do íleo e do cólon, conferindo maior proteção contra 
infecções (Borges & Ferreira, 2004).

No entanto, a ação dos microrganismos sobre essas fibras presentes no intestino delgado pode atuar como barreira física à 
atuação de enzimas digestivas sobre o conteúdo interno das células (amidos, açúcares), diminuindo a absorção e a digestão dos 
nutrientes. (Vanderoof, 1998).

A maior parte dos alimentos comerciais apresenta um teor de fibra compreendido entre 1% e 4% da matéria seca, com exceção 

dos produtos com finalidade terapêutica. Segundo Hussein 
(2003), altos níveis de fibra (5 a 25% da MS) podem ser 
incluídos em dietas para cães obesos e em dietas para 
animais saudáveis com peso dentro do padrão, quando 
eles recebem alimento à vontade.

Os Prebióticos

Os prebióticos são carboidratos não digeríveis que 
estimulam seletivamente a proliferação e/ ou atividades de 
bactérias indesejáveis no cólon, mais precisamente as 
bactérias bífidas, ou seja, modulam a composição da 
microbiota intestinal. São em sua totalidade, fibras 
vege-tais, entretanto, agrupadas separadamente por 
apresentarem efeitos fisiológicos característicos. São 
ingredientes nutricionais não digeríveis, que atuam 
seletivamente sobre a microflora, estimulando o 
crescimento e atividade de uma ou mais bactérias 
benéficas intestinais (Carabin & Flamm, 1999; Gibson & 
Roberfroid, 1995; ANFALPET, 2010;).

As fontes dos prébioticos são: degradação da inulina 
(FOS), degradação da hemicelulose (Xilloligossacarídeos), 
mananoligossacarídeos (MOS), galacto-oligossacarídeos 
(GOS), glico-oligossacarídeos (ANFALPET, 2010).

Os prebióticos mais utilizados são os 
fruto-oligossacarídeos (FOS), que incluem inulina e 
oligofrutose. Ambos são oligossacarídeos que diferem 
somente em seu grau de polimerização. 

Dentre os efeitos benéficos dos prebióticos estão:
·Estimulação do crescimento de bactérias benéficas 

(Bifidobacterium e Lactobacillus) e a exclusão de 
bactérias patogênicas.

·Função e estrutura da colônia mais saudável, 
aumentando a diferenciação celular da colônia, ajudando 
na manutenção do desenvolvimento normal da mucosa.

·Aumento da área e capacidade de absorção do 
intestino delgado.

·Redução da concentração de catabólitos proteicos nas 
fezes.

·Melhora na homeostase da glicose e modulação da 
concentração de lipídeos do sangue (Swanson et al., 2002; 
Dzanis, 2003).

Fruto-oligossacarídeos

Fruto-oligossacarídeos (FOS) são carboidratos que 
resistem à digestão pelas enzimas intestinais e 
pancreáticas, o que lhes confere um efeito osmótico por 
sua capacidade de retenção de água. A ingestão de FOS 
não afeta a secreção de insulina e nem os níveis de glicose 
sanguínea, podendo ser utilizado em dietas específicas 
para o controle da obesidade ou controle de patologias 
como a diabetes (ANFALPET, 2010).

As moléculas de FOS que não são digeridas no 
intestino delgado são fermentadas no intestino grosso 
pelas bactérias anaeróbias que compõem a flora intestinal, 
produzindo grandes quantidades de ácidos graxos de 
cadeia curta ou ácidos graxos voláteis, dentre eles: ácido 
acético, ácido propiônico e butírico, além de CO2, amônia 
e H2 e, como resultado, o pH no intestino grosso torna-se 

ácido, promovendo um aumento do número de 
microrganismos, que ocorre de forma seletiva. 
Bifidobactérias e Lactobacillus são resistentes ao meio 
ácido, enquanto as bactérias prejudiciais como o 
Clostridium, E. coli, Salmonella, dentre outras, são 
sensíveis a este meio (Borges et al., 2003).

Willard et al. (1994) suplementaram a dieta de cães da 
raça Pastor Alemão com FOS e após o período de 
adaptação (46 a 51 dias), verificaram que a utilização de 
FOS diminuiu o número de bactérias aeróbicas e 
anaeróbicas facultativas no duodeno e na parte proximal 
do jejuno, assim como na mucosa duodenal. Esses 
resultados indicam uma resposta positiva saudável e um 
papel de apoio na manutenção da saúde do intestino.

Em um estudo realizado por Buddington & Sunvold 
(1999) em cães da raça Beagle alimentados com dieta 
contendo celulose ou polpa de beterraba + FOS, como 
fonte de fibras, verificou-se que os cães alimentados com 
FOS apresentaram menor número de Enterobacteriaceae 
e Clostridium e um grande número de Lactobacillus. Além 
disso, os cães alimentados com FOS tiveram um intestino 
delgado mais saudável e com maior área de absorção. 
Esse dado sugere que os FOS podem alterar o balanço 
microbiano intestinal e também aumentar a morfologia 
intestinal.

A adição de FOS em dietas de felinos não alterou a 
flora duodenal, mas aumentou o número de lactobacillos e 
reduziu o número de E. coli na flora fecal em gatos 
saudáveis (Sparkes et al., 1998). 

Além disso, vários estudos têm demonstrado que a 
ingestão de FOS e/ou inulina melhoram a absorção de 
cálcio e magnésio. Esta melhora está associada com a 
diminuição do pH no intestino grosso. (Borges et al., 2003)

 Inulina

A inulina é um polímero de frutose unido pela ligação 
β-2,1 superior a 60 nanômeros, encontrado em 
alcachofras, chicória e outros (ANFALPET, 2010).

Inulina é uma fonte de fibra altamente fermentável, que 
tem se tornado amplamente reconhecida por ser usada 
como prebiótico. Tem influência no intestino grosso e 
fígado através da fermentação e produção de ácidos 
graxos de cadeia curta (Flickinger et al., 2003).

A inulina proveniente da raiz de chicória, sua fonte 
comercial mais utilizada, é composta de 2 a 60 unidades 
de frutose com uma unidade terminal de glicose. A inulina 
não é hidrolisada pelo ácido gástrico, não é digerida pelas 
enzimas digestivas dos mamíferos e não é absorvida 
(Flickinger et al., 2003).

Mananoligossacarídeos

Mananoligossacarídeos (MOS) são oligossacarídeos 
cuja fonte é a parede celular de leveduras (extrato seco de 
fermentação de Saccharomyces cerevisiae). Apresentam 
capacidade de modular o sistema imunológico e a 
microflora intestinal, ligam-se a uma ampla variedade de 
micotoxinas e preservam a integridade da superfície da 
absorção intestinal (Borges et al., 2003; Monteiro, 2004). 
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As bactérias patogênicas colonizam o trato 
gastrintestinal prendendo-se à superfície das células 
epiteliais e os MOS previnem esta colonização, 
bloqueando a aderência das bactérias patogênicas ao 
ocupar os receptores das células epiteliais intestinais 
(O'Carra, 1998, citado por Borges et al., 2003).

Os Probióticos

Os probióticos são microrganismos vivos que podem 
ser agregados como suplementos na dieta, afetando de 
forma benéfica o desenvolvimento da flora microbiana no 
intestino. São também conhecidos como bioterapêuticos, 
bioprotetores e bioprofiláticos e são utilizados para 
prevenir as infecções entéricas e gastrintestinais 
(ANFALPET, 2010).

Os microrganismos utilizados como probióticos são 
usualmente componentes não patogênicos da microbiota 
normal, tais como bactérias ácido-lácticas (principais 
gêneros Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus e 
Enterococcus) e as leveduras como Saccharomyces. O 
gênero Bifidobacterium é frequentemente envolvido nas 
discussões sobre bactérias ácido-lácticas usadas com fins 
probióticos (ANFALPET, 2010).

Os possíveis mecanismos de ação dos probióticos, de 
acordo com Monteiro (2004), são os seguintes:

·Exclusão competitiva - algumas bactérias benéficas 
competem pela adesão aos receptores beta-glucosamina, 
impedindo que algumas espécies se fixem;

·Antagonismo direto - é a capacidade de determinados 
microrganismos probióticos de inibir o crescimento de 
bactérias patogênicas devido à produção de substâncias 
bactericidas, como bacteriocinas, ácido orgânicos e 
peróxido de hidrogênio;

·Estímulo do sistema imune - Os probióticos aumentam 
a produção de anticorpos, ativação de macrófagos, 
proliferação de células T e interferom. 

·Alteração do metabolismo - aumento ou diminuição da 
atividade enzimática, aumento da tolerância a lactose em 
indivíduos lactase-deficientes ou pela diminuição da 
atividade de enzimas como a β-glucoronidase, 
nitrorredutase e azorredutase, responsáveis pela 
produção de substâncias tóxicas.

·Atividade antimicrobiana - certos microrganismos 
produzem metabólitos que são capazes de neutralizar 
enteroxinas ou diminuir a absorção de substâncias 
tóxicas.

·Adsorção de bactérias - o Saccharomyces cerevisiae 
tem capacidade de se aderir a bactérias que possuem 
fímbrias do tipo I, diminuindo a população de bactérias 
indesejáveis no trato gastrintestinal.

De acordo com Swanson et al. (2010), não houve 
diferenças de escore e pH fecal, mas houve um aumento 
em Lactobacillus e diminuição do Clostridium para os 
animais em que o Lactobacillus acidophilus DSM 13241 foi 
incluído na dieta, mostrando que com o uso do probiótico 
tem-se um aumento na saúde intestinal dos animais de 
companhia.
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adaptação (46 a 51 dias), verificaram que a utilização de 
FOS diminuiu o número de bactérias aeróbicas e 
anaeróbicas facultativas no duodeno e na parte proximal 
do jejuno, assim como na mucosa duodenal. Esses 
resultados indicam uma resposta positiva saudável e um 
papel de apoio na manutenção da saúde do intestino.

Em um estudo realizado por Buddington & Sunvold 
(1999) em cães da raça Beagle alimentados com dieta 
contendo celulose ou polpa de beterraba + FOS, como 
fonte de fibras, verificou-se que os cães alimentados com 
FOS apresentaram menor número de Enterobacteriaceae 
e Clostridium e um grande número de Lactobacillus. Além 
disso, os cães alimentados com FOS tiveram um intestino 
delgado mais saudável e com maior área de absorção. 
Esse dado sugere que os FOS podem alterar o balanço 
microbiano intestinal e também aumentar a morfologia 
intestinal.

A adição de FOS em dietas de felinos não alterou a 
flora duodenal, mas aumentou o número de lactobacillos e 
reduziu o número de E. coli na flora fecal em gatos 
saudáveis (Sparkes et al., 1998). 

Além disso, vários estudos têm demonstrado que a 
ingestão de FOS e/ou inulina melhoram a absorção de 
cálcio e magnésio. Esta melhora está associada com a 
diminuição do pH no intestino grosso. (Borges et al., 2003)

 Inulina

A inulina é um polímero de frutose unido pela ligação 
β-2,1 superior a 60 nanômeros, encontrado em 
alcachofras, chicória e outros (ANFALPET, 2010).

Inulina é uma fonte de fibra altamente fermentável, que 
tem se tornado amplamente reconhecida por ser usada 
como prebiótico. Tem influência no intestino grosso e 
fígado através da fermentação e produção de ácidos 
graxos de cadeia curta (Flickinger et al., 2003).

A inulina proveniente da raiz de chicória, sua fonte 
comercial mais utilizada, é composta de 2 a 60 unidades 
de frutose com uma unidade terminal de glicose. A inulina 
não é hidrolisada pelo ácido gástrico, não é digerida pelas 
enzimas digestivas dos mamíferos e não é absorvida 
(Flickinger et al., 2003).

Mananoligossacarídeos

Mananoligossacarídeos (MOS) são oligossacarídeos 
cuja fonte é a parede celular de leveduras (extrato seco de 
fermentação de Saccharomyces cerevisiae). Apresentam 
capacidade de modular o sistema imunológico e a 
microflora intestinal, ligam-se a uma ampla variedade de 
micotoxinas e preservam a integridade da superfície da 
absorção intestinal (Borges et al., 2003; Monteiro, 2004). 

As bactérias patogênicas colonizam o trato 
gastrintestinal prendendo-se à superfície das células 
epiteliais e os MOS previnem esta colonização, 
bloqueando a aderência das bactérias patogênicas ao 
ocupar os receptores das células epiteliais intestinais 
(O'Carra, 1998, citado por Borges et al., 2003).

Os Probióticos

Os probióticos são microrganismos vivos que podem 
ser agregados como suplementos na dieta, afetando de 
forma benéfica o desenvolvimento da flora microbiana no 
intestino. São também conhecidos como bioterapêuticos, 
bioprotetores e bioprofiláticos e são utilizados para 
prevenir as infecções entéricas e gastrintestinais 
(ANFALPET, 2010).

Os microrganismos utilizados como probióticos são 
usualmente componentes não patogênicos da microbiota 
normal, tais como bactérias ácido-lácticas (principais 
gêneros Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus e 
Enterococcus) e as leveduras como Saccharomyces. O 
gênero Bifidobacterium é frequentemente envolvido nas 
discussões sobre bactérias ácido-lácticas usadas com fins 
probióticos (ANFALPET, 2010).

Os possíveis mecanismos de ação dos probióticos, de 
acordo com Monteiro (2004), são os seguintes:

·Exclusão competitiva - algumas bactérias benéficas 
competem pela adesão aos receptores beta-glucosamina, 
impedindo que algumas espécies se fixem;

·Antagonismo direto - é a capacidade de determinados 
microrganismos probióticos de inibir o crescimento de 
bactérias patogênicas devido à produção de substâncias 
bactericidas, como bacteriocinas, ácido orgânicos e 
peróxido de hidrogênio;

·Estímulo do sistema imune - Os probióticos aumentam 
a produção de anticorpos, ativação de macrófagos, 
proliferação de células T e interferom. 

·Alteração do metabolismo - aumento ou diminuição da 
atividade enzimática, aumento da tolerância a lactose em 
indivíduos lactase-deficientes ou pela diminuição da 
atividade de enzimas como a β-glucoronidase, 
nitrorredutase e azorredutase, responsáveis pela 
produção de substâncias tóxicas.

·Atividade antimicrobiana - certos microrganismos 
produzem metabólitos que são capazes de neutralizar 
enteroxinas ou diminuir a absorção de substâncias 
tóxicas.

·Adsorção de bactérias - o Saccharomyces cerevisiae 
tem capacidade de se aderir a bactérias que possuem 
fímbrias do tipo I, diminuindo a população de bactérias 
indesejáveis no trato gastrintestinal.

De acordo com Swanson et al. (2010), não houve 
diferenças de escore e pH fecal, mas houve um aumento 
em Lactobacillus e diminuição do Clostridium para os 
animais em que o Lactobacillus acidophilus DSM 13241 foi 
incluído na dieta, mostrando que com o uso do probiótico 
tem-se um aumento na saúde intestinal dos animais de 
companhia.
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Introdução

A alimentação dos animais de companhia passou por uma evolução visível nas últimas décadas. Na década de 80, a maioria 
deles ainda era alimentada com os restos de comida de seus proprietários e poucas indústrias de rações existiam e investiam no 
Brasil. Dois fatores contribuíram para a expansão do segmento: o poder aquisitivo das populações dos grandes centros aumentou 
e os padrões de consumo se sofisticaram. Por outro lado, a evolução dos hábitos em favor dos alimentos industriais está associada 
a um conjunto de fatores cada vez mais difundidos: alimentação sadia, equilibrada e com grande variedade de produtos disponíveis 
no mercado e, principalmente, praticidade.

Diante da grande variedade dos alimentos disponíveis no mercado, o consumidor seleciona, além dos produtos 
nutricionalmente balanceados, aqueles que podem oferecer vantagens adicionais, tais como: produtos que contribuem com a 
beleza da pele e pelos, que auxiliam no controle do tártaro, que contenham ingredientes naturais, ômegas 3 e 6, que possuam uma 
palatabilidade atrativa ao animal e assim sucessivamente.

No que diz respeito aos ingredientes funcionais adicionados aos alimentos de cães e gatos, há muitos ingredientes já difundidos 
para a alimentação humana. Dentre eles destacam-se os prebióticos e probióticos que têm como finalidade propiciar uma 
microbiota intestinal saudável e equilibrada, melhorando assim a absorção dos nutrientes e protegendo sua mucosa contra 
possíveis patógenos.

As Fibras

As fibras da dieta estão incluídas na ampla categoria dos carboidratos. Elas podem ser classificadas como solúveis e insolúveis, 
podendo ser fermentáveis ou não fermentáveis. As fibras solúveis são fermentadas rapidamente, enquanto as insolúveis são 
lentamente ou apenas parcialmente fermentadas (Puupponen-Pimiã et al., 2002). 

As fibras solúveis são fermentáveis, viscosas e gelificantes, o que lhes confere uma série de benefícios fisiológicos, tais como: 
retardamento do esvaziamento gástrico e do trânsito no intestino delgado, modulação da motilidade gastrintestinal, efeitos brandos 
no aumento da massa, volume e consistência das fezes, redução da diarreia pelo aumento da absorção de água, promoção do 
desenvolvimento da mucosa do íleo e do cólon, fornecimento de energia à mucosa intestinal, diminuição do pH do cólon, aumento 
da proteção contra infecção (função de barreira, imunidade), aumento na tolerância à glicose (Borges et al., 2003), adsorção de 
ácidos biliares e possível repercussão sobre a absorção e na deposição de gordura (Zhao et al., 1995).

As fibras insolúveis são pouco fermentáveis e não viscosas, sendo eliminadas praticamente na sua forma intacta. Apresentam 
a capacidade de reter água, aumentando a massa fecal e o peso das fezes, e, devido a sua consistência, estimula o peristaltismo, 
através da ação agressiva que provoca na musculatura da parede intestinal (Borges et al., 2003). Por essas características, 
provocam o aumento da velocidade de passagem da digesta e da motilidade, diminuindo a constipação e a absorção de nutrientes. 
O trânsito mais acelerado está associado à diminuição do pH, aumentando a quantidade de substratos que chega ao cólon (Guillon 
& Champ, 2000). Além disso, promovem o desenvolvimento das mucosas do íleo e do cólon, conferindo maior proteção contra 
infecções (Borges & Ferreira, 2004).

No entanto, a ação dos microrganismos sobre essas fibras presentes no intestino delgado pode atuar como barreira física à 
atuação de enzimas digestivas sobre o conteúdo interno das células (amidos, açúcares), diminuindo a absorção e a digestão dos 
nutrientes. (Vanderoof, 1998).

A maior parte dos alimentos comerciais apresenta um teor de fibra compreendido entre 1% e 4% da matéria seca, com exceção 

dos produtos com finalidade terapêutica. Segundo Hussein 
(2003), altos níveis de fibra (5 a 25% da MS) podem ser 
incluídos em dietas para cães obesos e em dietas para 
animais saudáveis com peso dentro do padrão, quando 
eles recebem alimento à vontade.

Os Prebióticos

Os prebióticos são carboidratos não digeríveis que 
estimulam seletivamente a proliferação e/ ou atividades de 
bactérias indesejáveis no cólon, mais precisamente as 
bactérias bífidas, ou seja, modulam a composição da 
microbiota intestinal. São em sua totalidade, fibras 
vege-tais, entretanto, agrupadas separadamente por 
apresentarem efeitos fisiológicos característicos. São 
ingredientes nutricionais não digeríveis, que atuam 
seletivamente sobre a microflora, estimulando o 
crescimento e atividade de uma ou mais bactérias 
benéficas intestinais (Carabin & Flamm, 1999; Gibson & 
Roberfroid, 1995; ANFALPET, 2010;).

As fontes dos prébioticos são: degradação da inulina 
(FOS), degradação da hemicelulose (Xilloligossacarídeos), 
mananoligossacarídeos (MOS), galacto-oligossacarídeos 
(GOS), glico-oligossacarídeos (ANFALPET, 2010).

Os prebióticos mais utilizados são os 
fruto-oligossacarídeos (FOS), que incluem inulina e 
oligofrutose. Ambos são oligossacarídeos que diferem 
somente em seu grau de polimerização. 

Dentre os efeitos benéficos dos prebióticos estão:
·Estimulação do crescimento de bactérias benéficas 

(Bifidobacterium e Lactobacillus) e a exclusão de 
bactérias patogênicas.

·Função e estrutura da colônia mais saudável, 
aumentando a diferenciação celular da colônia, ajudando 
na manutenção do desenvolvimento normal da mucosa.

·Aumento da área e capacidade de absorção do 
intestino delgado.

·Redução da concentração de catabólitos proteicos nas 
fezes.

·Melhora na homeostase da glicose e modulação da 
concentração de lipídeos do sangue (Swanson et al., 2002; 
Dzanis, 2003).

Fruto-oligossacarídeos

Fruto-oligossacarídeos (FOS) são carboidratos que 
resistem à digestão pelas enzimas intestinais e 
pancreáticas, o que lhes confere um efeito osmótico por 
sua capacidade de retenção de água. A ingestão de FOS 
não afeta a secreção de insulina e nem os níveis de glicose 
sanguínea, podendo ser utilizado em dietas específicas 
para o controle da obesidade ou controle de patologias 
como a diabetes (ANFALPET, 2010).

As moléculas de FOS que não são digeridas no 
intestino delgado são fermentadas no intestino grosso 
pelas bactérias anaeróbias que compõem a flora intestinal, 
produzindo grandes quantidades de ácidos graxos de 
cadeia curta ou ácidos graxos voláteis, dentre eles: ácido 
acético, ácido propiônico e butírico, além de CO2, amônia 
e H2 e, como resultado, o pH no intestino grosso torna-se 

ácido, promovendo um aumento do número de 
microrganismos, que ocorre de forma seletiva. 
Bifidobactérias e Lactobacillus são resistentes ao meio 
ácido, enquanto as bactérias prejudiciais como o 
Clostridium, E. coli, Salmonella, dentre outras, são 
sensíveis a este meio (Borges et al., 2003).

Willard et al. (1994) suplementaram a dieta de cães da 
raça Pastor Alemão com FOS e após o período de 
adaptação (46 a 51 dias), verificaram que a utilização de 
FOS diminuiu o número de bactérias aeróbicas e 
anaeróbicas facultativas no duodeno e na parte proximal 
do jejuno, assim como na mucosa duodenal. Esses 
resultados indicam uma resposta positiva saudável e um 
papel de apoio na manutenção da saúde do intestino.

Em um estudo realizado por Buddington & Sunvold 
(1999) em cães da raça Beagle alimentados com dieta 
contendo celulose ou polpa de beterraba + FOS, como 
fonte de fibras, verificou-se que os cães alimentados com 
FOS apresentaram menor número de Enterobacteriaceae 
e Clostridium e um grande número de Lactobacillus. Além 
disso, os cães alimentados com FOS tiveram um intestino 
delgado mais saudável e com maior área de absorção. 
Esse dado sugere que os FOS podem alterar o balanço 
microbiano intestinal e também aumentar a morfologia 
intestinal.

A adição de FOS em dietas de felinos não alterou a 
flora duodenal, mas aumentou o número de lactobacillos e 
reduziu o número de E. coli na flora fecal em gatos 
saudáveis (Sparkes et al., 1998). 

Além disso, vários estudos têm demonstrado que a 
ingestão de FOS e/ou inulina melhoram a absorção de 
cálcio e magnésio. Esta melhora está associada com a 
diminuição do pH no intestino grosso. (Borges et al., 2003)

 Inulina

A inulina é um polímero de frutose unido pela ligação 
β-2,1 superior a 60 nanômeros, encontrado em 
alcachofras, chicória e outros (ANFALPET, 2010).

Inulina é uma fonte de fibra altamente fermentável, que 
tem se tornado amplamente reconhecida por ser usada 
como prebiótico. Tem influência no intestino grosso e 
fígado através da fermentação e produção de ácidos 
graxos de cadeia curta (Flickinger et al., 2003).

A inulina proveniente da raiz de chicória, sua fonte 
comercial mais utilizada, é composta de 2 a 60 unidades 
de frutose com uma unidade terminal de glicose. A inulina 
não é hidrolisada pelo ácido gástrico, não é digerida pelas 
enzimas digestivas dos mamíferos e não é absorvida 
(Flickinger et al., 2003).

Mananoligossacarídeos

Mananoligossacarídeos (MOS) são oligossacarídeos 
cuja fonte é a parede celular de leveduras (extrato seco de 
fermentação de Saccharomyces cerevisiae). Apresentam 
capacidade de modular o sistema imunológico e a 
microflora intestinal, ligam-se a uma ampla variedade de 
micotoxinas e preservam a integridade da superfície da 
absorção intestinal (Borges et al., 2003; Monteiro, 2004). 

As bactérias patogênicas colonizam o trato 
gastrintestinal prendendo-se à superfície das células 
epiteliais e os MOS previnem esta colonização, 
bloqueando a aderência das bactérias patogênicas ao 
ocupar os receptores das células epiteliais intestinais 
(O'Carra, 1998, citado por Borges et al., 2003).

Os Probióticos

Os probióticos são microrganismos vivos que podem 
ser agregados como suplementos na dieta, afetando de 
forma benéfica o desenvolvimento da flora microbiana no 
intestino. São também conhecidos como bioterapêuticos, 
bioprotetores e bioprofiláticos e são utilizados para 
prevenir as infecções entéricas e gastrintestinais 
(ANFALPET, 2010).

Os microrganismos utilizados como probióticos são 
usualmente componentes não patogênicos da microbiota 
normal, tais como bactérias ácido-lácticas (principais 
gêneros Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus e 
Enterococcus) e as leveduras como Saccharomyces. O 
gênero Bifidobacterium é frequentemente envolvido nas 
discussões sobre bactérias ácido-lácticas usadas com fins 
probióticos (ANFALPET, 2010).

Os possíveis mecanismos de ação dos probióticos, de 
acordo com Monteiro (2004), são os seguintes:

·Exclusão competitiva - algumas bactérias benéficas 
competem pela adesão aos receptores beta-glucosamina, 
impedindo que algumas espécies se fixem;

·Antagonismo direto - é a capacidade de determinados 
microrganismos probióticos de inibir o crescimento de 
bactérias patogênicas devido à produção de substâncias 
bactericidas, como bacteriocinas, ácido orgânicos e 
peróxido de hidrogênio;

·Estímulo do sistema imune - Os probióticos aumentam 
a produção de anticorpos, ativação de macrófagos, 
proliferação de células T e interferom. 

·Alteração do metabolismo - aumento ou diminuição da 
atividade enzimática, aumento da tolerância a lactose em 
indivíduos lactase-deficientes ou pela diminuição da 
atividade de enzimas como a β-glucoronidase, 
nitrorredutase e azorredutase, responsáveis pela 
produção de substâncias tóxicas.

·Atividade antimicrobiana - certos microrganismos 
produzem metabólitos que são capazes de neutralizar 
enteroxinas ou diminuir a absorção de substâncias 
tóxicas.

·Adsorção de bactérias - o Saccharomyces cerevisiae 
tem capacidade de se aderir a bactérias que possuem 
fímbrias do tipo I, diminuindo a população de bactérias 
indesejáveis no trato gastrintestinal.

De acordo com Swanson et al. (2010), não houve 
diferenças de escore e pH fecal, mas houve um aumento 
em Lactobacillus e diminuição do Clostridium para os 
animais em que o Lactobacillus acidophilus DSM 13241 foi 
incluído na dieta, mostrando que com o uso do probiótico 
tem-se um aumento na saúde intestinal dos animais de 
companhia.
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Introdução

A alimentação dos animais de companhia passou por uma evolução visível nas últimas décadas. Na década de 80, a maioria 
deles ainda era alimentada com os restos de comida de seus proprietários e poucas indústrias de rações existiam e investiam no 
Brasil. Dois fatores contribuíram para a expansão do segmento: o poder aquisitivo das populações dos grandes centros aumentou 
e os padrões de consumo se sofisticaram. Por outro lado, a evolução dos hábitos em favor dos alimentos industriais está associada 
a um conjunto de fatores cada vez mais difundidos: alimentação sadia, equilibrada e com grande variedade de produtos disponíveis 
no mercado e, principalmente, praticidade.

Diante da grande variedade dos alimentos disponíveis no mercado, o consumidor seleciona, além dos produtos 
nutricionalmente balanceados, aqueles que podem oferecer vantagens adicionais, tais como: produtos que contribuem com a 
beleza da pele e pelos, que auxiliam no controle do tártaro, que contenham ingredientes naturais, ômegas 3 e 6, que possuam uma 
palatabilidade atrativa ao animal e assim sucessivamente.

No que diz respeito aos ingredientes funcionais adicionados aos alimentos de cães e gatos, há muitos ingredientes já difundidos 
para a alimentação humana. Dentre eles destacam-se os prebióticos e probióticos que têm como finalidade propiciar uma 
microbiota intestinal saudável e equilibrada, melhorando assim a absorção dos nutrientes e protegendo sua mucosa contra 
possíveis patógenos.

As Fibras

As fibras da dieta estão incluídas na ampla categoria dos carboidratos. Elas podem ser classificadas como solúveis e insolúveis, 
podendo ser fermentáveis ou não fermentáveis. As fibras solúveis são fermentadas rapidamente, enquanto as insolúveis são 
lentamente ou apenas parcialmente fermentadas (Puupponen-Pimiã et al., 2002). 

As fibras solúveis são fermentáveis, viscosas e gelificantes, o que lhes confere uma série de benefícios fisiológicos, tais como: 
retardamento do esvaziamento gástrico e do trânsito no intestino delgado, modulação da motilidade gastrintestinal, efeitos brandos 
no aumento da massa, volume e consistência das fezes, redução da diarreia pelo aumento da absorção de água, promoção do 
desenvolvimento da mucosa do íleo e do cólon, fornecimento de energia à mucosa intestinal, diminuição do pH do cólon, aumento 
da proteção contra infecção (função de barreira, imunidade), aumento na tolerância à glicose (Borges et al., 2003), adsorção de 
ácidos biliares e possível repercussão sobre a absorção e na deposição de gordura (Zhao et al., 1995).

As fibras insolúveis são pouco fermentáveis e não viscosas, sendo eliminadas praticamente na sua forma intacta. Apresentam 
a capacidade de reter água, aumentando a massa fecal e o peso das fezes, e, devido a sua consistência, estimula o peristaltismo, 
através da ação agressiva que provoca na musculatura da parede intestinal (Borges et al., 2003). Por essas características, 
provocam o aumento da velocidade de passagem da digesta e da motilidade, diminuindo a constipação e a absorção de nutrientes. 
O trânsito mais acelerado está associado à diminuição do pH, aumentando a quantidade de substratos que chega ao cólon (Guillon 
& Champ, 2000). Além disso, promovem o desenvolvimento das mucosas do íleo e do cólon, conferindo maior proteção contra 
infecções (Borges & Ferreira, 2004).

No entanto, a ação dos microrganismos sobre essas fibras presentes no intestino delgado pode atuar como barreira física à 
atuação de enzimas digestivas sobre o conteúdo interno das células (amidos, açúcares), diminuindo a absorção e a digestão dos 
nutrientes. (Vanderoof, 1998).

A maior parte dos alimentos comerciais apresenta um teor de fibra compreendido entre 1% e 4% da matéria seca, com exceção 

dos produtos com finalidade terapêutica. Segundo Hussein 
(2003), altos níveis de fibra (5 a 25% da MS) podem ser 
incluídos em dietas para cães obesos e em dietas para 
animais saudáveis com peso dentro do padrão, quando 
eles recebem alimento à vontade.

Os Prebióticos

Os prebióticos são carboidratos não digeríveis que 
estimulam seletivamente a proliferação e/ ou atividades de 
bactérias indesejáveis no cólon, mais precisamente as 
bactérias bífidas, ou seja, modulam a composição da 
microbiota intestinal. São em sua totalidade, fibras 
vege-tais, entretanto, agrupadas separadamente por 
apresentarem efeitos fisiológicos característicos. São 
ingredientes nutricionais não digeríveis, que atuam 
seletivamente sobre a microflora, estimulando o 
crescimento e atividade de uma ou mais bactérias 
benéficas intestinais (Carabin & Flamm, 1999; Gibson & 
Roberfroid, 1995; ANFALPET, 2010;).

As fontes dos prébioticos são: degradação da inulina 
(FOS), degradação da hemicelulose (Xilloligossacarídeos), 
mananoligossacarídeos (MOS), galacto-oligossacarídeos 
(GOS), glico-oligossacarídeos (ANFALPET, 2010).

Os prebióticos mais utilizados são os 
fruto-oligossacarídeos (FOS), que incluem inulina e 
oligofrutose. Ambos são oligossacarídeos que diferem 
somente em seu grau de polimerização. 

Dentre os efeitos benéficos dos prebióticos estão:
·Estimulação do crescimento de bactérias benéficas 

(Bifidobacterium e Lactobacillus) e a exclusão de 
bactérias patogênicas.

·Função e estrutura da colônia mais saudável, 
aumentando a diferenciação celular da colônia, ajudando 
na manutenção do desenvolvimento normal da mucosa.

·Aumento da área e capacidade de absorção do 
intestino delgado.

·Redução da concentração de catabólitos proteicos nas 
fezes.

·Melhora na homeostase da glicose e modulação da 
concentração de lipídeos do sangue (Swanson et al., 2002; 
Dzanis, 2003).

Fruto-oligossacarídeos

Fruto-oligossacarídeos (FOS) são carboidratos que 
resistem à digestão pelas enzimas intestinais e 
pancreáticas, o que lhes confere um efeito osmótico por 
sua capacidade de retenção de água. A ingestão de FOS 
não afeta a secreção de insulina e nem os níveis de glicose 
sanguínea, podendo ser utilizado em dietas específicas 
para o controle da obesidade ou controle de patologias 
como a diabetes (ANFALPET, 2010).

As moléculas de FOS que não são digeridas no 
intestino delgado são fermentadas no intestino grosso 
pelas bactérias anaeróbias que compõem a flora intestinal, 
produzindo grandes quantidades de ácidos graxos de 
cadeia curta ou ácidos graxos voláteis, dentre eles: ácido 
acético, ácido propiônico e butírico, além de CO2, amônia 
e H2 e, como resultado, o pH no intestino grosso torna-se 

ácido, promovendo um aumento do número de 
microrganismos, que ocorre de forma seletiva. 
Bifidobactérias e Lactobacillus são resistentes ao meio 
ácido, enquanto as bactérias prejudiciais como o 
Clostridium, E. coli, Salmonella, dentre outras, são 
sensíveis a este meio (Borges et al., 2003).

Willard et al. (1994) suplementaram a dieta de cães da 
raça Pastor Alemão com FOS e após o período de 
adaptação (46 a 51 dias), verificaram que a utilização de 
FOS diminuiu o número de bactérias aeróbicas e 
anaeróbicas facultativas no duodeno e na parte proximal 
do jejuno, assim como na mucosa duodenal. Esses 
resultados indicam uma resposta positiva saudável e um 
papel de apoio na manutenção da saúde do intestino.

Em um estudo realizado por Buddington & Sunvold 
(1999) em cães da raça Beagle alimentados com dieta 
contendo celulose ou polpa de beterraba + FOS, como 
fonte de fibras, verificou-se que os cães alimentados com 
FOS apresentaram menor número de Enterobacteriaceae 
e Clostridium e um grande número de Lactobacillus. Além 
disso, os cães alimentados com FOS tiveram um intestino 
delgado mais saudável e com maior área de absorção. 
Esse dado sugere que os FOS podem alterar o balanço 
microbiano intestinal e também aumentar a morfologia 
intestinal.

A adição de FOS em dietas de felinos não alterou a 
flora duodenal, mas aumentou o número de lactobacillos e 
reduziu o número de E. coli na flora fecal em gatos 
saudáveis (Sparkes et al., 1998). 

Além disso, vários estudos têm demonstrado que a 
ingestão de FOS e/ou inulina melhoram a absorção de 
cálcio e magnésio. Esta melhora está associada com a 
diminuição do pH no intestino grosso. (Borges et al., 2003)

 Inulina

A inulina é um polímero de frutose unido pela ligação 
β-2,1 superior a 60 nanômeros, encontrado em 
alcachofras, chicória e outros (ANFALPET, 2010).

Inulina é uma fonte de fibra altamente fermentável, que 
tem se tornado amplamente reconhecida por ser usada 
como prebiótico. Tem influência no intestino grosso e 
fígado através da fermentação e produção de ácidos 
graxos de cadeia curta (Flickinger et al., 2003).

A inulina proveniente da raiz de chicória, sua fonte 
comercial mais utilizada, é composta de 2 a 60 unidades 
de frutose com uma unidade terminal de glicose. A inulina 
não é hidrolisada pelo ácido gástrico, não é digerida pelas 
enzimas digestivas dos mamíferos e não é absorvida 
(Flickinger et al., 2003).

Mananoligossacarídeos

Mananoligossacarídeos (MOS) são oligossacarídeos 
cuja fonte é a parede celular de leveduras (extrato seco de 
fermentação de Saccharomyces cerevisiae). Apresentam 
capacidade de modular o sistema imunológico e a 
microflora intestinal, ligam-se a uma ampla variedade de 
micotoxinas e preservam a integridade da superfície da 
absorção intestinal (Borges et al., 2003; Monteiro, 2004). 

As bactérias patogênicas colonizam o trato 
gastrintestinal prendendo-se à superfície das células 
epiteliais e os MOS previnem esta colonização, 
bloqueando a aderência das bactérias patogênicas ao 
ocupar os receptores das células epiteliais intestinais 
(O'Carra, 1998, citado por Borges et al., 2003).

Os Probióticos

Os probióticos são microrganismos vivos que podem 
ser agregados como suplementos na dieta, afetando de 
forma benéfica o desenvolvimento da flora microbiana no 
intestino. São também conhecidos como bioterapêuticos, 
bioprotetores e bioprofiláticos e são utilizados para 
prevenir as infecções entéricas e gastrintestinais 
(ANFALPET, 2010).

Os microrganismos utilizados como probióticos são 
usualmente componentes não patogênicos da microbiota 
normal, tais como bactérias ácido-lácticas (principais 
gêneros Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus e 
Enterococcus) e as leveduras como Saccharomyces. O 
gênero Bifidobacterium é frequentemente envolvido nas 
discussões sobre bactérias ácido-lácticas usadas com fins 
probióticos (ANFALPET, 2010).

Os possíveis mecanismos de ação dos probióticos, de 
acordo com Monteiro (2004), são os seguintes:

·Exclusão competitiva - algumas bactérias benéficas 
competem pela adesão aos receptores beta-glucosamina, 
impedindo que algumas espécies se fixem;

·Antagonismo direto - é a capacidade de determinados 
microrganismos probióticos de inibir o crescimento de 
bactérias patogênicas devido à produção de substâncias 
bactericidas, como bacteriocinas, ácido orgânicos e 
peróxido de hidrogênio;

·Estímulo do sistema imune - Os probióticos aumentam 
a produção de anticorpos, ativação de macrófagos, 
proliferação de células T e interferom. 

·Alteração do metabolismo - aumento ou diminuição da 
atividade enzimática, aumento da tolerância a lactose em 
indivíduos lactase-deficientes ou pela diminuição da 
atividade de enzimas como a β-glucoronidase, 
nitrorredutase e azorredutase, responsáveis pela 
produção de substâncias tóxicas.

·Atividade antimicrobiana - certos microrganismos 
produzem metabólitos que são capazes de neutralizar 
enteroxinas ou diminuir a absorção de substâncias 
tóxicas.

·Adsorção de bactérias - o Saccharomyces cerevisiae 
tem capacidade de se aderir a bactérias que possuem 
fímbrias do tipo I, diminuindo a população de bactérias 
indesejáveis no trato gastrintestinal.

De acordo com Swanson et al. (2010), não houve 
diferenças de escore e pH fecal, mas houve um aumento 
em Lactobacillus e diminuição do Clostridium para os 
animais em que o Lactobacillus acidophilus DSM 13241 foi 
incluído na dieta, mostrando que com o uso do probiótico 
tem-se um aumento na saúde intestinal dos animais de 
companhia.
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