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Ração colorida é boa opção?
Coloração dos grãos 
chama a atenção 
dos donos na hora 
da compra, mas nem 
sempre é a opção 
mais saudável

Cães e gatos podem de-
senvolver alergia ou into-
lerância a determinados 
ingredientes. Os felinos 
geralmente são os mais 
atingidos por essa compli-
cação. A opção para esses 
animais é a ração hipoa-
lergênica, desenvolvida 
com ingredientes especiais. 
Felipe Wazlawik explica 
que essa ração vai restrin-
gir uma proteína específica 
que é prejudicial ao animal.

Fornecer a ração com equilíbrio de nutrientes colabora para o bem-estar do animal
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Muitas vezes, quando 
os donos vão fazer 
a compra da ração 

para o seu pet, as opções com 
grãos coloridos saltam aos 
olhos. Isso acontece, pois se 
associa à coloração da ração 
com a presença de vegetais e 
frutas e, consequentemente, 
com a maior nutrição, na com-
posição da comida animal. No 
entanto, o veterinário Felipe 
Wazlawik alerta para o uso 
de corantes na fabricação de 
algumas rações, pois este com-
ponente pode ser prejudicial a 
saúde animal. 

Segundo ele, ao ingerir a 
ração com corantes, os ani-
mais podem desenvolver 
problemas de saúde. “É como 
na alimentação humana, essa 
substância é prejudicial e, por 
isso, não oriento ao dono ali-
mentar seu animal com rações 
que a contenham”, explica. 

Os fabricantes apostam no 
uso de corantes nas rações 
para dar a impressão de que 
elas são mais nutritivas, in-
duzindo os tutores à compra. 
“Não é porque a ração tem 
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MAIS CUIDADOS

Marquises do 
Centro passarão 
por vistorias

SANTA CRUZ

Após fiscalizar 21 casas 
noturnas na primeira fase 
de vistorias, a força-tarefa 
terá uma nova etapa focada 
nas marquises do Centro 
de Santa Cruz. Conforme 
o coordenador da força-ta-
refa e secretário de Admi-
nistração e Transparência, 
Vanir Ramos de Azevedo, 
estarão em avaliação as 
condições no quadrilátero 
das ruas Thomas Flores, 
Senador Pinheiro Macha-
do, e também da Sete de 
Setembro e Tenente Coro-
nel Brito, devido ao grande 
número de circulação de 
pessoas. “Vamos iniciar 
orientando proprietários 
dos prédios. Em caso de 
irregularidades, eles terão 
30 dias para regularizar a 
situação, procurando um 
profissional que possa fa-
zer o laudo atestando que a 
estrutura não oferece riscos 
aos cidadãos, e por fim, 
protocolar na secretaria de 
planejamento”, afirma.

Vencido o prazo, a equi-
pe fará um novo levan-
tamento. Se os locais ain-
da estiverem irregulares, 
poderá haver multa que 
supera os R$ 3 mil. Além 
de vistoriar as marquises, 
a força-tarefa criará um 
grupo de trabalho para 
analisar e revisar as leis 
dos alvarás. O trabalho 
deve ser concluído em dois 
meses. 

legumes ou é mais saudável, 
que ela vai ser necessariamen-
te colorida”, alerta Wazlawik. 

CUIDADOS NA 
ALIMENTAÇÃO
Para o veterinário, a alimen-

tação nutritiva dos pets é o que 
condiciona seu crescimento e 
longevidade, somada a outros 
cuidados como vacinas e con-
trole de parasitas. “É através 
da alimentação correta que a 
gente consegue fornecer a eles 
todos os nutrientes e energia 
necessários para o seu desen-
volvimento sadio”, explica. 
Para ele, uma boa ração é 
aquela que possui equilíbrio 
nutricional, quantidade de 
gordura adequada e qualida-
de da proteína. Além disso, ele 
explica que o mais recomenda-

do é que essa proteína seja de 
origem animal. 

Na hora de escolher a ração 
do pet devem ser levados 
em conta a fase da vida, se é 
filhote, adulto ou idoso e se 
é castrado ou não. Pois para 
cada idade, a ração vai conter 
os níveis de proteína e os nu-
trientes adequados. “Sugiro 
sempre conversar com o mé-
dico veterinário, pois ele pode 
avaliar melhor cada paciente”, 
destaca Wazlawik. 

Como orientação, ele diz 
que há no mercado vários 
conceitos de rações, sendo as 
melhores, premium e super 
premium. “Elas são com-
postas por ingredientes que 
ajudam na digestibilidade, ou 
seja, o trato gastrointestinal 

consegue absorver boa parte 
dos nutrientes. Se isso não 
acontece, uma deficiência des-
ses nutrientes é provocada”, 
esclarece. 


