QUATRO PATAS

Alimentação

PET
Saiba quais os principais erros na
hora de alimentar os ‘peludinhos’
Bárbara Stephanie Monteiro

@Barbara_Ovale

O que dar de comer aos pets? Será que a ração é realmente um alimento completo? Comida caseira faz mal? Essas são algumas
das principais dúvidas dos tutores quando o assunto é a nutrição dos bichinhos de estimação. Se você faz parte dessa turma,
saiba que a manutenção de uma dieta balanceada faz toda diferença na longevidade e bem-estar do mascotinho.
Para tirar essas e outras dúvidas, fomos atrás de especialistas. Confira o que eles falaram:

NUTRIÇÃO
A dieta ideal é aquela que fornece todos os
nutrientes necessários para manter o desenvolvimento e a saúde do animal. Uma alimentação inadequada pode gerar graves transtornos para o pet como desequilíbrio nutricional,
desenvolvimento de cálculos urinários e
obesidade que, além de atrapalhar o bem-estar físico, também prejudica a saúde emocional
dos bichinhos.
Entre os erros mais comuns cometidos pelos
tutores de animais está compartilhar comida durante a refeição, dar restos de comida
caseira e ossos, não controlar a quantidade
de ração fornecida por dia e escolher a ração
errada para o tipo do animal, conforme seu
tamanho, idade e raça.
“A comida caseira, quando fornecida em longo
prazo, pode causar tártaro. E alguns temperos
podem fazer muito mal aos animais”, alertou
Bárbara Benitez, médica veterinária e coordenadora de comunicação científica da Equilíbrio
Super Premium, da Total Alimentos.

64

+ SAÚDE & BEM-ESTAR - DEZEMBRO/2019

EVITE
Deixar o pote de ração sempre cheio.
“Isso pode fazer o seu pet consumir mais do necessário
e gerar um quadro de obesidade. No caso dos cães, por
exemplo, o ideal é que sejam alimentados de duas a três
vezes por dia, e vale lembrar que a rotina também é
importante”, informou a médica.
Ossos de aves e bovinos
Eles podem perfurar o esôfago, estômago ou intestino.
Prefira snacks funcionais (aperitivos) específicos para os
animais.

