Fique com o gato:
A PURINA APRESENTA UMA ABORDAGEM REVOLUCIONÁRIA PARA O MANEIO DO PRINCIPAL
ALERGÉNIO FELINO
Inovação revolucionária “amiga do gato” com o poder de aproximar gatos e pessoas
Um em cada cinco adultos a nível mundial sofrem de sensibilização a alergénios felinos.1,2 A principal
recomendação para pessoas com este tipo de sensibilização é evitar os gatos.3 Agora, após mais de 10
anos de investigação, os cientistas Purina descobriram uma nova abordagem que representa uma
oportunidade para pessoas e gatos manterem-se mais próximos. Esta abordagem segura e comprovada
utiliza um ingrediente proveniente do ovo que reveste os croquetes do alimento do gato e que
neutraliza o principal alergénio felino, o Fel d 1, na sua origem, a saliva do gato, antes que este chegue
ao ambiente.4,5
Esta descoberta pode ter a capacidade de mudar a vida das pessoas sensibilizadas a alergénios felinos,
porque o Fel d 1 neutralizado não desencadeia a resposta ao alergénio – possibilidade de manter as
pessoas e os gatos mais próximos.
“Estes alergénios criam uma enorme barreira à adoção de gatos e pode limitar as interações de afeto
entre os amantes de gatos e os felinos”, segundo o Dr. Ebenezer Satyaraj, Diretor de Nutrição Molecular
na Purina e líder do grupo de investigação que desenvolveu os estudos desta descoberta. “A nossa
descoberta tem o potencial de transformar a forma como as pessoas gerem os alergénios felinos”.
Ao contrário da perceção popular, não existem raças de gato realmente hipoalergénicas. Todos os gatos
produzem Fel d 1 – independentemente da raça, idade, comprimento do pelo, cor da pelagem, sexo, ou
peso corporal.6-8 Até 95% das reações de pessoas sensibilizadas a alergénios felinos são provocadas pelo
Fel d 1. 3, 9
Os gatos também sofrem quando as pessoas estão sensibilizadas a alergénios felinos, porque podem
limitar as interações dos tutores com os seus gatos, são um motivo frequente para realojamento do gato,
e pode ser uma barreira à adoção ou aquisição de gatos.10-15
O benefício da descoberta Purina é de que é segura para os gatos e não impacta a fisiologia dos felinos.
Apenas necessita que o tutor alimente o seu gato com um alimento de elevada qualidade nutricional, que
é revestido com um ingrediente inovador com origem no ovo, que contém anticorpos anti-Fel d 1.
Quando o gato mastiga o croquete, este ingrediente chave neutraliza o antigénio Fel d 1 ativo presente
na saliva do gato, o que reduz o nível de alergénio ativo que é transferido para o pelo e pele quando ele
faz a sua higiene, e consequentemente reduz o nível de Fel d 1 ativo que chega ao ambiente. 2
A Purina publicou estudos que demonstram como esta nova abordagem reduz de forma significativa o
nível de Fel d 1 na saliva do gato, bem como na sua pele e pelo. Verificou-se 47% de redução, em média,
do nível de Fel d 1 ativo no pelo do gato a partir da 3ª semana de consumo desta dieta.5 A redução deste
alergénio ativo no ambiente pode ter um impacto real e muito positivo nas pessoas sensibilizadas, que de
outra forma teriam de limitar as suas interações com os gatos. 16,17
“Na Purina, sonhamos com um mundo onde a inovação nutricional tem a capacidade de mudar vidas”
segundo Dan Smith, Vice-Presidente, Investigação e Desenvolvimento, Purina. “Acreditamos que animais

de companhia e pessoas estão melhor juntos. Esta descoberta inovadora tem o potencial para melhorar
as vidas dos gatos e das pessoas que os amam.”
Estes resultados científicos levam a uma abordagem revolucionária no maneio dos alergénios felinos.
A Purina espera ter este produto disponível no próximo mês de abril de 2021.
Para atualizações sobre esta descoberta consulte: www.purinainstitute.com
Sobre o Purina Institute:
Voz global da ciência Purina e dos seus mais de 500 cientistas e especialistas de animais de companhia,
O Purina Institute é responsável pela partilha das mais recentes inovações científicas na área da nutrição
de animais de companhia, com o objetivo de colocar a nutrição na linha da frente das discussões médico
veterinárias.
Sobre a Purina:
A Nestlé Purina PetCare promove a responsabilidade na área do cuidado animal, o envolvimento da
comunidade e a ligação positiva entre pessoas e os seus animais de companhia. É um fabricante líder
mundial de produtos para animais de companhia. Nestlé Purina PetCare faz parte
da Nestlé Suiça S.A., líder global na nutrição animal, saúde e bem-estar.
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