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A alimentação equilibrada de um ani-
mal é tão importante quanto a de um ser 
humano. Assim como as crianças, adultos 
e idosos, os cães precisam de vitaminas, 
minerais e nutrientes como proteínas, 
gorduras e carboidratos, o que possibilita 
uma excelente condição corporal e uma 
vida saudável, porém, a comida caseira 
nem sempre é a mais indicada, já que 
existem rações de excelente qualidade 
que contemplam todas essas necessidades 
nutricionais. 

Segundo a médica veterinária e diretora-
-geral do grupo Vet Popular, Caroline 
Mouco Moretti, a comida caseira não 
é proibida, contudo, não têm todos os 
nutrientes que os cães precisam. “Hoje 
existem rações de alta qualidade que 
têm todos os itens necessários para uma 
alimentação balanceada e saudável, que 
atende às necessidades inclusive de porte 
ou raça e idade do seu animal.”, ressalta.

Para aqueles que fazem questão de dar 
algo caseiro para o seu cãozinho, a veteri-
nária explica que existem alguns alimentos 
que são permitidos como abóbora, batata, 
batata-doce, cenoura, brócolis, abobrinha, 
berinjela, beterraba, chuchu, couve-flor, 
couve, espinafre, inhame, mandioquinha, 
mandioca, quiabo, rabanete e vagem, po-

rém, todos cozidos e triturados. Algumas 
frutas também estão liberadas como bana-
na, pera sem semente, maçã sem semente, 
melancia e melão em pedaços pequenos.

Apesar disso, é importante lembrar que 
o organismo do cachorro não é preparado 
para digerir alguns itens como chocolate, 
que causa malefícios e oferece grande 
risco à saúde; abacate, que pode acarretar 
comprometimento da flora intestinal de-
vido a substâncias como a persina; o café, 
que pode provocar excitação do sistema 
nervoso; uvas, que podem agredir a parte 
renal e hepática causando sua insuficiên-
cia, entre outros alimentos. “Para os do-
nos que oferecem aos seus cães verduras 
verde-claras, é necessário tomar cuidado 
para não dar grandes quantidades do ali-
mento, já que podem causar desarranjos 
intestinais”, alerta a especialista.

Outra questão importante para manter a 
saúde e bem-estar do animal de estimação 
é a água, que é o nutriente mais importante 
para o corpo tanto de humanos como dos 
animais. Caroline diz que a alimentação 
correta é de suma importância para evi-
tar alterações na qualidade da pelagem, 
magreza, obesidade e outras doenças 
comprometendo inclusive a qualidade de 
vida e a longevidade dos cães.

– As rações são produzidas nas in-
dústrias por um médico veterinário 
especializado em nutrição animal, para 
que sejam cobertas todas as necessidades 
desse organismo. Assim como qualquer 
produto, existem os de boa e os de má 
qualidade. No mercado brasileiro exis-
tem quatro tipos principais de rações, 
quanto à sua qualidade: Econômica, 
Standard, Premium e Super Premium.

– A ração Econômica, ou também cha-
mada de ‘ração comum’, é um produto 
de baixa qualidade nutricional, porém 
tem grande saída nas lojas devido ao seu 
valor baixo. Os componentes desses ti-
pos de ração são de origem vegetal, que, 
para a espécie canina, não são tão boas. 
Tratando-se de saúde e boa alimentação, 
essa ração fica bem atrás comparada a 
outras existentes no mercado.

– A ração Standard têm um preço 
também acessível, no entanto, são um 
pouco mais caras que as econômicas, 
mas mesmo assim são as campeãs de 
vendas no Brasil. Esse tipo de ração 
é classificada como intermediária em 
termos nutricionais. Ao contrário da 
‘comum’, ela tem alguns componentes 
de origem animal, tais como farinha de 
carne e gordura. Marcas de ração Stan-
dard: Alpo, Biriba, Big Boss, Champ, 

Deli Dog, Dog Show, Herói, Kanina, 
Frolic, Líder, Nero e Pitty.

– A ração Premium é classificada 
de primeira qualidade, visto que seus 
componentes são puramente de origem 
animal, fazendo com que a digestibili-
dade desses animais seja maior e o seu 
preço ainda é bem acessível. Marcas de 
ração Premium: Baw Waw, BomGuy, 
Golden, Dog Chow, Excellence, Ecopet, 
Foster, Gran Plus, K&S, Max, Naturalis, 
Pedigree, Sabor e Vida, Vitalcan e Vitta 
Natural.

– As rações Super Premium são 
formuladas usando-se carne de ovino, 
frango e bovino, entre outras, tendo 
um excelente valor protéico para estes 
animais. A digestibilidade destas rações 
é ótima, desta forma até a quantidade de 
fezes fica reduzida. A Super Premium 
também tem rações terapêuticas, for-
muladas para cães que possuem doenças 
crônicas, como renal, endócrinas e entre 
outras, e até mesmo para cães idosos. 
Marcas de ração Super Premium: Euka-
nuba, Cibau, N&D, Royal Canin, Hill’s, 
Proplan, Premier Pet, Equilíbrio, Ciclos, 
Huggy e Premiatta.

Fonte: tudosobrecachorros.com.br

Boa alimentação garante
 a longevidade dos cães

Como escolher a ração
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Quanto é o ideal de sono para 
cada bichinho? Qual o hábito 
dos cães e gatos, estar sonolen-
tos ou muito agitados? Essas 
dúvidas são muito comuns entre 
os donos e são questões impor-
tantes para entender a rotina dos 
animais. Os cães, por exemplo, 
chegam a roncar enquanto dor-
mem, mas na maioria das vezes 
estão alerta. Os gatos têm há-
bitos mais noturnos e acabam 
ficando sonolentos durante o 
dia. Assim como os humanos, 
cada animal tem um ritmo de 
descanso – e existe uma variação 
grande entre cães com às horas 
necessárias de descanso. 

Esses fatores dependem muito 
de características individuais 
dos bichos, como comporta-
mento, ambiente, época do ano 
e raça. Enquanto os cães de 
maior porte são mais calmos, 
eles dormem mais do que os de 
pequeno porte, de uma maneira 
geral. O período do ano também 
influencia no sono dos animais: 
no verão com maior incidência 
de luz eles dormem menos e no 
inverno acabam mais sonolentos. 

Na maioria das vezes, os cães 
têm sono intercalado em hora, 
portanto não costumam dormir 
horas ininterruptas. A média é 
que um filhote durma até 16 horas 

por dia e o cão adulto de nove a 
11 horas diárias. Os gatos dor-
mem bem mais, de 12 a 16 horas 
por dia. Mas cochilam mais do 
que dormem, e ficam semialertas, 
podendo despertar rapidamente. 
Quando o sono dos felinos é mais 
profundo eles podem até sonhar, 
fazendo movimentos com os 
bigodes e orelhas.

É interessante ressaltar que o 
tutor do bichinho pode contribuir 
para um sono reparador, evitando 
ruídos e diminuindo o estresse 
do ambiente. Oferecer uma ali-
mentação saudável e equilibrada 
também ajuda a manter boa 
qualidade do sono.

Nem sempre os pets da casa 
vivem em perfeita harmonia. 
Em alguns casos, a convivência 
é difícil, e brigas podem ocorrer 
tornando o ambiente competitivo 
para eles. O gato tem por instinto 
tirar vantagem de quem se apro-
xima dele. Pode ser em forma de 
lambidas, alimento, carinho e até 
brincadeiras. Mas o gato também 
vê seus similares como concorren-
tes pela disputa de alimentação, 
carinho e território, por isso muitas 
vezes eles apenas toleram o com-
panheiro. 

Entre as dicas para aproximar 
gatos que vivem juntos é impor-
tante evitar desentendimentos e 
situações de estresse para os bi-
chinhos. Se precisar, coloque um 
deles em uma caixa de transporte 
o qual esteja acostumado até bai-
xarem os ânimos. Dessa forma, se 
protege o felino menos agressivo 
e impede-se que a fuga seja vista 
como recompensa. É preciso tam-
bém fazer o gato agressor entender 
que não pode chegar perto da caixa 
onde está o outro gato. Se ele se 

aproximar vale punir com um 
spray de água. 

Para os gatos serem amigos, 
cabe aos donos proporcionar bons 
momentos juntos para que as-
sociem isso com a proximidade 
um do outro. Alimentá-los nessas 
ocasiões é uma ótima estratégia, 
assim como fazer carinhos e ga-
nhar brinquedos. As tentativas de 
aproximação podem ser feitas di-
versas vezes ao dia, dependendo do 
tempo disponível. O importante é 
que quando os gatos se encontrem 
sejam momentos de diversão e não 
de disputa de território. Deixar dois 
gatos juntos somente quando tiver-
mos segurança que não brigarão, e 
o teste para saber isso é fazer com 
que eles se alimentem juntos, sem 
estresse. 

A aproximação gradativa é mais 
segura e eficiente, mas pode levar 
um bom tempo para chegar ao fim. 
Caso não houver sucesso na apro-
ximação, eles passam a se tolerar 
de forma natural com o passar do 
tempo. (Texto extraído da revista 
Cães e Cia)

O sono dos bichinhos

Saiba como aproximar
os briguentos

Para os gatos serem amigos, cabe aos donos 
proporcionar bons momentos juntos.

Fatores que podem influenciar a quantidade de sono dependem das características de cada animal.
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Ter um bichinho de estimação 
é coisa séria. A família deve estar 
preparada para pequenas mudanças 
na rotina e dispensar carinho e cui-
dados ao amiguinho. É importante 
também fazer a sua parte – abrigos 
de animais não são a solução. Se não 
dá mais para ficar com o pet ou filho-
tes, encaminhe-os para quem possa 
cuidá-los diretamente, e depois visi-
te seu ‘amigo’ quando puder. 

Quando as crianças querem muito 
ter um bichinho, cabe aos pais deixar 
claro que não é como um brinquedo, 

que vai brincar e depois enjoar. É 
preciso conversar e atribuir fun-
ções para que as crianças também 
tenham suas responsabilidades nos 
cuidados com o pet. Observe se 
a criança aperta demais o animal, 
e explique que eles sentem tanto 
quanto nós. Antes de adotar pense 
nas condições da família e se po-
derão dispensar tempo e cuidados, 
caso puder, adote mais do que um 
cachorro para eles fazerem compa-
nhia um ao outro. Confira no quadro 
algumas dicas selecionadas.

Cuide do seu animal com carinho

– Lembre-se de que cães suam pela língua e sentem mais calor do que nós 
devido aos pelos. Nunca deixe-os em lugares fechados como no carro sem ter 
uma sombra e uma fresta da janela aberta. 

– Em caso de doença ou morte de alguém que tenha um bichinho, procure 
uma pessoa que possa cuidar dele por um período na ausência do dono, ou 
reencaminhe para uma adoção. 

– Em áreas rurais, os cães e os gatos também precisam de cuidados. Obser-
ve as condições de higiene e locais por onde os bichos percorrem. Se houver 
caseiro que tome conta, também fique atento para as condições e tratamentos 
necessários. 

– A audição dos cachorros é quatro vezes mais apurada que a nossa, por isso 
eles ficam apavorados com trovões, raios e fogos de artifícios. Cuide dele nestas 
situações de estresse, acalmando e dando muito carinho. 

Bem-estar do pet depende exclusivamente do ambiente no qual ele será inserido.

Fique atento

– Nunca deixe o cão passear sozinho. Ele pode 
ser atropelado ou adquirir doenças e ser envene-
nado. Passeie com ele na guia e não se esqueça 
de levar um saquinho para recolher a sujeira.

– Se o seu bichinho for um pássaro, todo 
cuidado é pouco. Mesmo sabendo que não 
deveriam ficar aprisionados, muitas vezes é o 

único jeito para manter dentro da casa ou apar-
tamento. Por isso, compre uma gaiola grande 
e proteja o passarinho do frio, e mantenha-o 
limpo e com água disponível sempre. Tenha o 
ambiente protegido da chuva, mas permita que 
ele se exponha ao sol. Nunca compre animais 
silvestres, isso é crime. 
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