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Ostipos
>> Ossosfrescos:osbovinos
esuínossãointeressantes
porqueajudamnalimpeza
bucal,masnãodevemser
consumidosemexcesso
sobriscodeprovocaro
desgasteeatéafraturados
dentes.Ossosdeavesdevem
serevitadosporquesãoocos.
Quandomastigados,podem
sequebrarempartes
pontiagudasecausar
perfuraçõesnointestino

18 bichos

N

os desenhos animados e histórias em quadrinhos, a imagem
do cão está quase sempre associada
à de um saboroso osso. Na vida real,
no entanto, devido à praticidade das
rações industrializadas, a cena já não
é mais tão comum.
“Do ponto de vista nutricional, as
rações são, de fato, mais seguras.
Mas se não houver
exagero, os ossos são
até benéficos para o animal”, diz o médico veterinárioAulusCarciofi, professordeDoenças Nutricionais e Metabólicas de
Cães e Gatos da Unesp (Universidade Estadual de SP) de Jaboticabal.
Além de fornecer cálcio e fósforo,
explicaCarciofi,osossosfrescosbovinos e suínos promovem a limpeza
dental e a diversão do cão. Mas a frequência não deve ser maior do que
uma vez por semana – em excesso, o
hábito pode levar ao desgaste dos
dentes. “Além disso, o ideal é que o
ossosejadispensadodepoisde24 horas. Após esse período, o material se
deteriora e apresenta riscos à saúde”, explica o veterinário.
Outro alertaé feito pelo médico veterinário Mário Marcondes dos Santos, diretorclínico doHospitalVeterinário Sena Madureira. “Ossos de
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ADOTE-ME
>>Gostoudacarinhadeles?
Elesforamabandonadosnas
ruase resgatados.Agoraestão
nascasasdeprotetores
independentesoude órgãos
públicosligadosà questãodo
controlepopulacionalde
animais.Se vocêseinteressar
poralgum deles,entre em
contatocomo protetor
responsável

>> Ossosdefumadosde
porcos:sebem
armazenados,têmmaior
durabilidadeporquea
defumaçãoevitaqueoosso
seestrague.Depoisde
oferecidoaocão,noentanto,
avalidadeéde24horas
aves são contraindicados
porquequebramcomfacilidadeepodem causar perfurações internas no animal”, afirma.
Desde que a oferta seja esporádica,
Santoslibera osossos, masrecomenda aqueles vendidos em pet shops,
previamente tratados e embalados.
Alimentoscomplementares
Também é bastante comum dar petiscos industrializados aos cães. Alguns deles, inclusive, imitam o formato de ossos. “Há aqueles meramente mastigáveis, que servem apenas para distrair e ajudam na limpeza bucal”, diz Aulus Carciofi. “O segundo tipo é o biscoito nutricional,
que tem na composição farinha de
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carne e cereais.” Nesse caso, é preciso oferecer com cautela ao pet para
evitar um quadro de obesidade. “A
quantidade oferecida não pode ser
maior do que 20% do que se come
em ração”, indica o professor.
Tanto Carciofi quanto Santos confirmam que, em termos nutricionais,
nenhum alimento é melhor do que a
ração. “O produto, desenvolvido por
uma equipe de especialistas, é cuidadosamente balanceado. Você sabe
exatamente quantas xícaras deve dar
a um cachorro do porte do seu”, diz o
diretordoHospital SenaMadureira.::

Entreospetiscos(que
podemterumainfinidade
deformatos,inclusivede
ossos),hádoistipos:
>> Mastigáveis:produzidos,
porexemplo,comaparasde
couro,orelhaenarizdeporco
ecasco(unhadeboi).
Servemparaoanimal
mastigar,sedistrairelimpar
osdentes.Nãopossuem
valornutricional
>> Nutricionais:comfunção
nutricional,elestêmna
composição,emgeral,
farinhadecarneecereais.
Sãoassadoseextrusados

Desejadoarouadotarumbichinho?Envieume-mailparabichos.revista@grupoestado.com.brcom seusdados.

Madonna,
3 meses,
srd

Elano, 1 ano, srd
Tenho olhos verdes e porte pequeno.
Adoro correr e brincar e me dou bem
com outros cães. Juliana ☎ 9863-4773

Fui abandonada e agora
preciso muito
de um lar.
Já estou
castrada
Breno,2anos, srd
e vacinada.
Sou muito meigo e carinhoso e estou
Juliana ☎
pronto para ter um novo dono. Que tal
9863-4773
se fosse você? Juliana ☎ 9863-4773

