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INTRODUÇÃO
TRÊS MITOS SOBRE AS RAÇÕES

A nossa relação com cães e gatos mudou muito nos últimos anos. Eles 
se tornaram membros de nossas famílias e compartilham intimamente de to-
dos os momentos das nossas vidas. 

Se você ama seus animais de estimação e faria qualquer coisa para que 
eles tenham a melhor saúde possível, esse conteúdo é muito útil para você.

Atualmente no Brasil aproximadamente 85 % das pessoas alimentam 
seus cachorros e gatos com ração industrializada, mercado que movimenta 
cerca de 17 bilhões de reais por ano (Abinpet, 2016).  

O segmento de PET FOOD não enfrenta a crise que o país está vivendo, 
Isso acontece porque muitas pessoas consideram os animais de estimação, 
principalmente os cães e os gatos, como membros da família e não hesitam 
em investir quando se trata de manter o bem-estar deles. 

Por ser um ramo muito lucrativo, a indústria de ração investe muito di-
nheiro em propagandas, tentando ludibriar os consumidores, fazendo-os 
pensar que estão comprando um produto de excelente qualidade.

Existem muitos mitos sobre as rações. Nes-
te e-book vamos falar sobre  três deles:

- RAÇÃO LIMPA OS DENTES DOS ANIMAIS;

- RAÇÃO AUMENTA A EXPECTATIVA DE VIDA 
DOS ANIMAIS;

- RAÇÃO É A COMIDA IDEAL PARA SEU PET.



PRIMEIRO MITO:
RAÇÃO LIMPA OS DENTES DOS ANIMAIS

Quem nunca ouviu dizer que rações servem como 
um abrasivo e, por isso, limpam os dentes dos cães e ga-
tos? Existem muitos argumentos acerca desse assunto:

“O atrito que a ração produz contra os dentes ao 
ser mastigada por nosso cão ou gato ajuda a prevenir a 
formação de tártaro e placa bacteriana”.

“Algumas rações secas também têm proprieda-
des na hora de eliminar o tártaro da boca dos cães e 
dos gatos.” 

“Este tipo de produto leva em sua composição in-
gredientes que podem captar o cálcio da saliva e in-
cluem polifenois e outras substâncias antiaderentes 
que contribuem para reduzir a formação de tártaro nos 
cães e gatos.”

“Os croquetes de ração para cães são fabricados 
com um tamanho, textura e forma específicas para que 
o animal tenha que mastigar mais tempo para poder 
ingerir. O efeito abrasivo nos dentes será eficaz para a 
eliminação da placa dental e do tártaro”.

“Ração seca é melhor para os dentes do seu cão e 
gato do que alimentos úmidos, uma vez que o alimento 
macio é mais propenso a ficar entre os dentes e isso 
pode provocar cáries”.



São algumas das afirmativas que você com certe-
za já deve ter ouvido muitas vezes e podem fazer muita 
gente cair nessa armadilha. De tanto ouvir isso repetida-
mente, acaba-se acreditando.

Como já se sabe, cerca de 80% dos cães e gatos 
adultos alimentados com ração sofrem problemas de 
saúde bucal. Os alimentos comerciais para animais de 
estimação, tem em média 40% de açúcares e carboidra-
tos em sua composição, sendo a principal causa de do-
ença dentária nessas espécies. 

As rações, contêm grande quantidade de amido em 
sua composição, que grudam nos dentes, causando uma 
fermentação excessiva e fazendo surgir inflamações na 
gengiva, levando ao aparecimento de tártaro, mau hálito, 
desconforto para o animal e até mesmo perda dos dentes. 
A doença periodontal é uma afecção que acomete o perio-
donto (a gengiva e os tecidos de sustentação dos dentes). 

Os cães e gatos possuem dentes longos e afiados, 
apropriados para perfurar a presa e rasgar carne, e não 
mastigar grãos e cereais. Os molares inferiores e superio-
res possuem forma de triângulo com bordas serrilhadas 
que se fecham como as lâminas de uma tesoura quando o 
animal morde a caça. 

Apresentam uma grande abertura oral e sua articula-
ção mandibular permite somente movimento vertical (para 
cima e para baixo), sem capacidade de mastigação latera-
lizada (diferente dos herbívoros e onívoros). Por esses mo-
tivos, o formato dos croquetes das rações é incompatível 
com a anatomia da boca dos carnívoros.

Problemas dentários estão associados com alimentos 
altamente processados fabricados para animais, especial-
mente os que contêm grande quantidade de cereais. Níveis 
elevados de açúcares e carboidratos simples fornecem ali-
mento rapidamente disponível para as bactérias orais. 



SEGUNDO MITO:
RAÇÃO AUMENTA A EXPECTATIVA DE VIDA DOS ANIMAIS

As rações surgiram para facilitar a vida do homem 
moderno e essa praticidade desencadeou um grande 
problema na saúde dos nossos animais: cada vez mais 
eles sofrem de alergias, nefropatias, obesidade, câncer e 
todo tipo de inflamação.

Já existem muitos trabalhos científicos que compro-
vam que o aumento de doenças degenerativas no ho-
mem está cada vez mais relacionado ao consumo de ali-
mentos industrializados, e isso vale para os animais. 

Outro fator que contribui para o surgimento de pro-
blemas de saúde é a pouca umidade das rações (apenas 
7% em média). O alimento que os carnívoros consomem 
na natureza apresenta cerca de 70% de umidade. Essa 
água presente nos alimentos melhora a digestão e man-
tém o animal bem hidratado, ajudando a prevenir infec-
ções urinárias, cálculos urinários e desgaste dos rins.

E para os gatos, uma dieta seca é ainda mais pre-
judicial, pois aumenta bastante as chances de eles de-
senvolverem doenças renais e urinárias, porque eles são 
originários do deserto e evoluíram para extrair água de 
suas presas. Alimentos com alta umidade protegem os 
rins e o sistema urinário.  

Somados a esses fatores, a inclusão de aditivos sin-
téticos, como corantes e conservantes podem ocasionar 
quadros de alergias e até câncer, pois essas substâncias 
são comprovadamente tóxicas para o organismo, quan-
do consumidas a longo prazo.

As altas temperaturas a que são submetidos os in-
gredientes nas máquinas causam perdas nutricionais sig-
nificativas. Para corrigir esse problema adicionam-se vi-
taminas e minerais sintéticos, que não são reconhecidos 
pelo organismo da mesma forma que os naturais.  

Danos causados por uma alimentação inadequada 
para cães e gatos são cumulativos e de progressão con-
sideravelmente lenta em comparação a outras espécies. 

Uma dieta equivocada nutricionalmente fará seu 
animal adoecer mais e consequentemente a expectativa 
de vida dele diminuirá.



TERCEIRO MITO:
RAÇÃO É A COMIDA IDEAL PARA SEU PET

Essa afirmativa é uma das campeãs em convencer 
o público a comprar ração para seus pets. É muito im-
portante saber que “comida para animais de estimação” 
é um conceito relativamente novo, que existe há pouco 
mais de cem a nos. 

Ao longo desse período, as principais empresas de 
alimentos para animais têm produzido a maioria de seus 
produtos usando milho, trigo, soja, arroz ou batata. No 
entanto, nossos animais de estimação são carnívoros e 
não evoluíram para processar tais  alimentos.

Cães e gatos são adaptáveis e resistentes, capazes 
de suportar abusos nutricionais significativos e continua-
rem vivos, mas em contrapartida, eles acabam adquirindo 
várias doenças ao longo dos anos, vivem uma vida precá-
ria, sem reclamar (as vezes reclamam e não entendemos 
os sinais) e não desenvolvem seu verdadeiro potencial.

Por cem anos nossos pets foram alimentados com 
dietas inadequadas que os mantiveram vivos, mas longe 
de prosperarem como seus parentes selvagens. Em vez 
disso, criamos dezenas de gerações de animais enfra-
quecidos que sofrem de doenças crônicas e degenerati-
vas ligadas a deficiências nutricionais. 

O que ninguém fala é que para ter uma saúde per-
feita, os animais devem alimentar-se daquilo que foram 



concebidos para tal, ou seja, uma dieta apropriada para 
cada espécie. 

Todos os animais são biologicamente equipados 
para assimilar e digerir os alimentos que foram projeta-
dos para comer.  Os cães e gatos evoluíram para consu-
mir uma dieta predominantemente carnívora, e eles con-
tinuam carnívoros tal como seus antepassados (o lobo e 
o gato do deserto, respectivamente), cujo estilo de vida 
inclui muita variedade e sazonalidade que os ajudou a te-
rem uma vida saudável. 

A matéria-prima das rações vem da reciclagem de 
resíduos da indústria alimentar humana. Os fabricantes 
misturam a gordura e carne processada com uma gran-
de quantidade de amido e adicionam suplementos vita-
mínicos e minerais à mistura e, em seguida, a processam 
a altas temperaturas, criando todos os tipos de reações 
tóxicas para o organismo. O produto final é chamado de 
“alimento” para animais de estimação e as indústrias ob-
têm um faturamento altíssimo.

Consumir uma dieta com excesso de carboidratos, 
principal ingrediente das rações, predispõe a um estres-
se metabólico, pois o pâncreas canino e felino é forçado 
a trabalhar mais, secretando uma quantidade maior de  
amilase para digerir todo o carboidrato, sendo um gatilho 
para seu animal desenvolver diabetes mellitus, obesida-
de e muitas outras doenças. 

O calor intenso usado para processar alimentos co-
merciais para animais diminui ou destrói os benefícios de 
vitaminas, minerais e enzimas nos alimentos. Portanto, 
alimentos para animais de estimação processados exi-
gem uma suplementação bem maior para substituir os 
nutrientes perdidos. 

O processo de aquecimento também reduz signifi-
cativamente a digestibilidade dos aminoácidos nos ali-
mentos para animais de estimação.

E já foi provado que a digestibilidade da proteína 
à base de carnes é superior à de origem vegetal (o tipo 
usado na maioria dos alimentos comerciais para animais 
de estimação por serem mais baratos) para cães e gatos.



CONCLUSÃO
Drª. Ylisieux Avelar

Bom agora você já sabe que a ração comercial está 
longe de ser a maravilha que a propaganda midiática 
alardeia, não é?

Aí nesse momento você deve estar pensando, e 
agora, o que meu pet vai comer?

A solução está na Alimentação Natural, que é uma 
dieta caseira, sem aditivos químicos (corantes, flavorizan-
tes, conservantes, aromatizantes), em que você tem total 
controle de tudo o que está entrando no prato do seu 
pet, assim fica mais fácil saber do que ele gosta e o que 
pode ser substituído com segurança, caso ele adoeça. 

A Alimentação Natural é balanceada e oferece to-
dos os nutrientes que os carnívoros precisam, nos mol-
des que a natureza os preparou para se alimentarem.

A alimentação crua com ossos (um dos tipos de AN) 
ajuda a raspar o acúmulo de placa nos dentes. A cartila-
gem, os ligamentos e tendões na carne crua atuam como 
um fio dental natural. A consistência dura, fibrosa deste 
material esfrega os dentes em todas as direções em  tor-
no da linha da gengiva.

A AN PET quer te ajudar a melhorar a saúde 
de seu amigão e fazer a convivência de vocês 
mais prazerosa e duradoura.

www.anpetalimentacaonatural.com.br
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SOBRE A DRª. YLISIEUX
E A AN PET

Sou Ylisieux Avelar, formada em Medicina Veteri-
nária pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 
CRMV-MA 1125 e com Mestrado em Ciência Animal. Faço 
atendimento clínico nutricional em domicílio em São Lu-
ís-MA e consultoria através do skype para outras cidades.

Quando o Pluft, meu gato de 14 anos morreu, em 
decorrência de doença renal crônica, fiquei me sentindo 
completamente impotente. DRC é muito comum em ga-
tos, mas a gente nunca espera que o nosso animal tenha 
essa doença. Até porque ele nunca havia ficado doente 
antes e eu sempre cuidei muito bem dele. 

Ele sempre comeu ração. E quando ele adoeceu, a 
primeira coisa que percebi foi uma mudança no seu ape-
tite e ele começou a perder massa muscular. Ele também 
desenvolveu doença periodontal. O que dificultou tudo, 
pois ele já estava com poucos dentes e com dificuldade 
para mastigar. 

Sempre acreditei que oferecia uma alimentação 
correta, pois utilizava as melhores rações do mercado e 
confiava que elas tinham realmente tudo o que ele preci-
sava para se manter saudável, pois era o que se aprendia 
e se aprende até hoje nas Universidades. 

Os grandes conglomerados empresariais de ração 
patrocinam pesquisas no mundo acadêmico e influen-



dele que tive a ideia de ampliar esse conhecimento e aju-
dar muitos animais que ainda são alimentados com ração 
e  enfrentam muitos problemas de saúde. 

Fui em busca de vários cursos na área e a partir daí 
surgiu a AN PET, uma iniciativa para ajudar a melhorar a 
saúde dos animais e cujo objetivo é disseminar conhe-
cimento de forma honesta para que os tutores enfim te-
nham liberdade de escolher o que é melhor para o seu 
animal em termos de alimentação.

ciam fortemente as formações universitárias em todos os 
seus níveis. Isso acontece não só com a ração e a Me-
dicina Veterinária, mas também com outros segmentos, 
como as indústrias farmacêutica e alimentícia e os cursos 
da área da saúde.

A partir da doença do Pluft, resolvi estudar mais so-
bre alimentação natural e hoje quando vejo o mal que as 
rações causam à saúde dos animais, me sinto muito cul-
pada, pois de alguma forma eu contribuí para o desen-
volvimento de sua doença, mesmo que não tenha sido 
essa a minha intenção. 

A doença renal crônica é muito frequente em gatos 
(1,6 a 60% dos gatos desenvolvem a doença) e uma das 
causas é a alimentação inadequada. Os gatos são ani-
mais que têm necessidades proteicas bastante elevadas 
e precisam de uma dieta úmida. 

As rações para gatos além de possuírem muito car-
boidrato, são  muito secas, o que prejudica o seu trato uri-
nário, mantendo os animais em estado de constante sub-
-hidratação, mesmo eles bebendo muita água. Outro fator 
complicador é que os gatos possuem poucos néfrons 
(190.000) que são a unidade produtora de urina nos rins, 
comparados ao homem (1.000.000) e ao cão (415.000).

Diante de tudo isso, comecei a dar alimentação na-
tural para meu cachorro Sansão e  vi as mudanças no 
apetite dele e o interesse que ele passou a ter pelas refei-
ções, o que antes não acontecia. Passei a estudar a fundo 
sobre o tema e me dedicar incansavelmente para poder 
oferecer uma alimentação saudável a ele com segurança 
e principalmente, balanceada. 

Foi a partir das mudanças que  percebi na saúde 

REFERÊNCIAS:

Estudo CVA (Petcare cães e gatos 2016, Abinpet). Revista 
Exame.

http://profissaodentista.com 

http://news.uns.purdue.edu/
x/2009a/090409GlickmanGumDisease.html

http://www.dogsnaturallymagazine.com/the-distur-
bing-cuase-of-dental-disease-in-dogs

http://www.ukrmb.co.uk/images/LippertSapyFullRe-
port.pdf

http://www,cachorroverde.com.br

www.anpetalimentacaonatural.com.br

http://http://profissaodentista.com
http://news.uns.purdue.edu/x/2009a/090409GlickmanGumDisease.html
http://news.uns.purdue.edu/x/2009a/090409GlickmanGumDisease.html
http://www.dogsnaturallymagazine.com/the-disturbing-cuase-of-dental-disease-in-dogs
http://www.dogsnaturallymagazine.com/the-disturbing-cuase-of-dental-disease-in-dogs
http://www.ukrmb.co.uk/images/LippertSapyFullReport.pdf
http://www.ukrmb.co.uk/images/LippertSapyFullReport.pdf
http://www,cachorroverde.com.br
http://www.anpetalimentacaonatural.com.br

