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SEU CACHORRO ESTÁ MAIS SAUDÁVEL? 

Envie Seu Depoimento Para damiao@cachorrocentenario.com 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

O Autor deste livro não é especialista em saúde canina, nem treinador ou 

adestrador profissional. 

É de responsabilidade do leitor consultar um profissional habilitado em 

medicina veterinária, antes de fazer qualquer alteração na alimentação, 

tratamento ou qualquer outra modificação relacionada aos cuidados com o 

cão. 

Todas as informações contidas neste livro são resultado das pesquisas e 

estudos pessoais do autor.  

Muitos fatores podem influênciar a saúde do seu cachorro, por isso não há 

garantia de resultados.  

O autor não se responsabiliza por danos ou prejuízos causados em 

consequência do uso direto ou indireto do conteúdo deste livro, pois não é 

possível ter o controle sobre a qualidade dos alimentos utilizados no 

preparo da comida do cão. 

Cada cachorro é único! É um ser com particularidades, por isso muitos 

fatores podem influenciar a saúde e os resultados que ele vai obter. 

Tenha sempre um acompanhamento veterinário em todas as fases da vida 

do seu cão. 
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DIREITOS AUTORAIS 

As informações aqui contidas são protegidas por direitos autorais! 

O Conteúdo deste livro e o livro em si não podem ser comercializados, 

reproduzidos, distribuídos, transcritos, republicados ou revendidos a menos 

que haja o consentimento prévio do autor por escrito. 
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INTRODUÇÃO 

 

"O único amigo desinteressado que um homem pode ter 

neste mundo egoísta, aquele que nunca o abandona, o 

único que nunca mostra ingratidão ou traição, é o seu 

cachorro." 

George Graham Vest 
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Seja bem-vindo(a) ao programa completo da Fórmula da 

Longevidade Canina. 

Parabéns por ter adquirido este programa!! 
 

Isso significa que você se importa com o seu cachorro e o tem como 

um filho. 

Com a Fórmula da Longevidade Canina, você vai finalmente deixar 

o seu cachorro mais saudável e eu tenho certeza que ele vai entrar 

para o seleto grupo dos cachorros centenários (que vivem mais de 

20, 21 anos). 
 

A principal mensagem que eu quero passar para você aqui no 

programa da longevidade canina é: 

Chega de dar PORCARIAS para o seu cão!! 

ISSO MESMO, CHEGA... 

É hora de deixar o seu cachorro mais saudável e eliminar toda e 

qualquer doença que ele tenha contraído por causa da má 

alimentação. 

O seu filho  vai vive  at  9.4 anos a mais do que a maioria dos 

cachorros hoje em dia. 
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Eu sei que é triste, mas uma grande parte dos cachorros não 

passam dos 15 anos de idade. 

Os que chegam aos 20 anos, muitas vezes chegam se a asta do  

e cheios de doença. 

E eu tenho certeza que após a leitura deste e-book, o seu cachorro 

nunca mais será o mesmo e passará dos 20 anos com muita 

tranquilidade. 
 

Não fique surpreso(a), quando você notar que o seu cão está mais 

ativo, sem doenças, sem mal cheiro, sem soltar muitos pelos, 

etc... 

Tudo isso será uma consequência da alimentação correta que 

você vai dar para ele. 

... 

 
Se possível, leia todo o e-book e evite pular partes! 

Leia com atenção e de forma descontraída! 
 

Eu tentei resumir ao máximo, para deixar o programa apenas com 

as informações essenciais e sem blá-blá-blá. 

Tenho certeza que o seu cãozinho vai te agradecer (da forma 

dele, claro ) o aumento na saúde que ele vai ter. 
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E TUDO ISSO GRAÇAS A VOCÊ!! 
 

Pronto(a) para dar MAIS VIDA ao seu 

cachorro? 

Então, vamos lá, mãos à obra 
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O LEGADO REME! 
 

 

 

"Não importa que sejam poucas as suas posses e o seu 
dinheiro. Ter um cão torna-o rico."  

Louis Sabin 
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Se você assistiu o vídeo em que eu falo sobre os perigos das rações 

e apresento o Fórmula da Longevidade Canina, então você sabe 

que eu tive um cachorro chamado Reme e da tragédia que 

aconteceu. 

Se você está aqui hoje lendo este guia é graças a minha triste 

experiência com rações. 

Eu odeio admitir, mas realmente te  al ue e  p a e . 

A morte do meu cachorrinho, o Reme, me motivou a estudar, 

pesquisar, desvendar e revelar as mentiras que são contadas por 

aí! 

Deixa eu te contar um pouco, caso você não esteja po  de t o  da 

história do meu guerreiro, o Reme. 

Às Vezes Me Acusam De Usar TERRORISMO Para Alertar As 

Pessoas Sobre Esses Segredos da Bilionária Indústria de Ração Para 

Cachorros Que Você Está Prestes a Descobrir... 

Só Que Se Você Tivesse Passado Pelo Que Eu Passei, Eu Tenho 

CERTEZA ABSOLUTA Que Você Também Não Economizaria 

Palavras Para Conseguir Divulgar Aquilo Que Você Descobriu! 

Por isso eu peço Que Você Leia este livro Até o Final, Antes Que 

seja TARDE DEMAIS! 
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E Aí Você Vai Entender Porque Eu Decidi Que Eu Queria Saber 

Tudo Que Fosse Possível Sobre a VERDADE Sobre Essas Rações 

Co e iais P a Ca ho os… 

... 

Eu le o Co o “e Fosse Hoje…  

Era uma noite de Quarta - Fei a e Chovia Muito… 

Na Época eu Tinha Um Cachorro Salsicha Chamado Reme! 

E Já Fazia Algu as “e a as Que Ele A dava Est a ho… 

Estava Triste, Não Comia Direito e Não Queria Brincar. 

E Olha Que Ele E a Co he ido Po  “e  Muito B i alhão… 

O Curioso é Que Nunca Faltou Ração de Qualidade Pra Ele! 

E a “ó de ‘ação P e iu  P a Ci a… 

Porém, Nessa Quarta - Feira Ele Estava Muito Estranho. 

Ele Não Parava de Tossir e Já Estava Perdendo Peso Havia Semanas 

E Eu Não “a ia Mais O Que Faze … 

Nessa Quarta, Meu Padrasto o José, Chegou Em Mim e Falou: 

  Da ião, o ‘e e está a uele vão e t e a ossa casa e a 

casa do vizi ho…  

 E Ele Está Muito Quieto e Pelo Vão “e  Pe ue o É Quase 

Impossível Ti a  Ele De Lá.  
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Na uele Mo e to, Co eçou Meu Pesadelo… 

O Pior é Que Começou a Chover Muito, Pois Como Eu Moro Em 

“ão Paulo, A ui No Ve ão Chove Muito… 

Como Não Tinha o Que Fazer, O Reme Ficou Lá No Vão Tomando 

Chuva e Eu Fi uei Pe to do Meu Co pa hei o… 

Po , já estava a oite e do e ada dele sai  de Lá… 

Então, Ele Começou a Gemer E Eu Fiquei Desesperado, Afinal Só 

Ele Mesmo Conseguiria Sair Dali, Mas Por Algum Motivo Ele Não 

Que ia… 

E Eu Continuei Ali Em Baixo de Chuva, à Noite, Escutando Aquele 

Que E a Co o U  Filho Pa a Mi , Ge e  e “of e … 

E Pouco Depois, do Nada o Reme PAROU DE GEMER e Ficou 

I óvel… 

Eu desesperado Comecei a Gritar Pelo Nome Dele, Mas Não 

Adiantava! 

O REME ESTAVA MORTO! 

Este Foi Um Dos Momentos Mais Tristes e de Mais Angústia da 

Minha Vida e Se Você Ama Seu Cachorro Você Sabe Do Que Eu 

Estou Falando... 

Passado Aquele Momento de Frustração, Tristeza Profunda e Dor, 

Eu Comecei a Pensar: 
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Mas, Afinal Do Que o Reme Mo eu?  

As Pessoas da Minha Casa, Falaram Que Foi Um Osso Que a Minha 

Tia Deu P a Ele… 

Mas, Eu ão E goli Essa Histó ia Não… 

Pois, Faziam Semanas Que o Reme Estava Estranho, Sem Apetite e 

Aleg ia… 

Não Pode Ter Sido O Osso! 

Mas, Como Todo Mundo Insistia Que Era Isso, Então Eu Finalmente 

A eitei… 

Depois de Um Tempo Uma Nova Moradora Chegou Em Casa Para 

Preencher Um Pouco, O Vazio Que Eu Estava Sentindo: 

A Minha Cachorrinha Bia! 

Pe se E  U a adeli ha  E gi a e Agitada :) 

E Pulava, E B i ava, “u ia No “ofá, et … 

Pa e ia U a C ia ça de 5 a os… 

Porém, Depois De Um Tempo a Bia Foi Ficando Cada Vez Mais 

Magra, Vomitava Muito, Soltava Pelo Demais No Sofá, Vivia Se 

Coçando, Tinha Fezes Com Mal Cheiro… 

Andava Fraca, Sem Pique, Sem Alegria, Parecia Que Estava 

Morrendo… 
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A Verdade Era Que a Bia Estava Tendo Os Mesmos 

“i to as Que O ‘e e Teve A tes de Mo e … 

E Quando Eu Percebi Isso Eu Fiquei Aterrorizado e Pensei: 

DE NOVO NÃO!  

A Bia Não Pode Ter O Mesmo Destino do Reme! 

E Foi Aí Que Eu Tomei U a Atitude… 

Foi Aí Que Tudo Mudou… 

E Eu Resolvi Dar Um Basta Nisso Tudo e Salvar Minha Cachorrinha! 

Então, Eu Comecei a Estudar Diversos Autores Especializados Em 

Nut ição A i al… 

Resolvi Descobrir EXATAMENTE o Que Eu Devia Dar Para Bia 

Comer e GARANTIR Que Eu Soubesse Cada Ingrediente Que Fosse 

Na Comida Dela! 

Pesquisei a Fundo Os Motivos de Várias Doenças e Os Ingredientes 

Das Rações! 

Escutei a Opinião de Vários Veterinários Respeitados, Professores 

e P ofissio ais da Á ea… 

E Depois de Muita Pesquisa e Dedicação Eu Descobri Através de 

Vários Especialistas Que: 
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Rações e Outras Comidas Comerciais Para Cães São Na 

Verdade A PIOR COISA Que Podemos Dar Para Os Nossos 

Cacho os… 

Isso Porque Essas Rações Estão Cheias de Preservativos Pra 

Conseguir Aumentar o Tempo Que Elas Ficam Nas Prateleiras dos 

Me ados e Au e ta  o Lu o Dessas E p esas… 

… E Essas E p esas “a e  Que Isso Mata Milhares e Milhares de 

Cacho os No Mu do I tei o… 

...Mas Sem Isso Os Lucros Delas Seriam Muito Menores e Essa Que 

 a Ve dade… 

A Verdade é Que o Seu Cachorro Está Morrendo Pra Que Essas 

Empresas Lucrem Mais e Mais… As Custas Da Vida Do “eu Cão! 

Pesquisando Eu Descobri Que Não Eram Só Preservativos Que 

Colocavam Em Risco A Vida Da Mi ha Ca ho i ha… 

Você Talvez Fique, Como Eu, Completamente INDIGNADO(A) Com 

Isso Que Eu Des o i… 

E Finalmente Após Muito Trabalho Eu Cheguei a Uma Fórmula 

Definitiva e Absurdamente Simples e Fácil Que Pessoas Comuns 

Como Você e Eu Podem Usar Para Ter Um Cachorro Super 

“audável… 
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Eu Apliquei Essa Fórmula na Bia e Nos Meus Outros Cachorros e 

Isso Deixou Eles Saudáveis,  

Sem Pêlos Caindo, Com Um Peso Correto, Sem As Costelas 

Aparecendo Demais, Ficaram Mais Ativos, Brincalhões, cheirosos 

naturalmente e por incrível que pareça: 

A Bia Está Vivendo Mais Que o Reme e Eu Tenho Certeza Que Com 

As Receitas Naturais, Caseiras e Saudáveis Que Eu Preparo Para Ela 

e Para Os Meus Outros Cachorros,  

Eles Vive ão Mais de 20 A os… 

Tudo é Uma Questão De Aplicar a Ciência e Evitar Venenos 

Disfarçados de Superpremium! 

Hoje Eu Tenho Três Cachorrros: A Bia, a Princesa e o Estopinho  - 

Todos Lindos, Saudáveis e Com Longos Anos De Vida E Diversão 

Para Mim e Para Minha Família. 

Não Se Preocupe Porque Eu Já Vou Mostrar Pra Você Exatamente 

O Que Eu Descobri e o Que Você Deve Fazer a Partir de Hoje, 

AGORA MESMO, Se Você Quiser Evitar Isso Que Aconteceu Com o 

‘e e A o teça Co  o seu Fiel Co pa hei o… 

Então, Continue Le do A ui Que Eu Já Most o P a Vo … 

É Essa Maneira Que Vai Garantir Um Cachorro Mais Saudável e 

Com Mais Energia Como Vo  Nu a Viu A tes… 
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Que Vai Permitir o Seu Cachorro Ter Aquele Pelo Bonito e 

B ilha te Que Ele Ti ha Qua do Ele E a Novo… A tes de Ele Co e  

Ta ta Po a ia… 

Fora Tudo Isso, Isso Também Vai Permitir Você Economizar 

Milhares e Milhares de Reais Ao Longo dos Anos da Vida do Seu 

Ca ho o… 

Pra Você Ter Uma Ideia, Clínicos Veterinários da América do Norte, 

Publicaram No Seu Jornal, o Jo al Cie tífi o da P áti a De 

Pe ue os A i ais , Um Artigo Chamado  Teo ia do 

E velheci e to…  

E Nessa Pesquisa Eles PROVARAM Que o Potencial de 

Vida De Um Cachorro é De Até 27 Anos!! 

Agora Eu Pergunto Pra Você: 

Quantos Cachorros Você Conhece Que Passaram dos 15, 16 

Anos?? 

Se Eu Conseguir Lembrar De Um Ou Dois é MUITO! 

Mas Por Que Então Tanta Diferença No Que PROVARAM Que Um 

Cacho o Pode Vive … e O Qua to Eles Ge al e te Vive !? 

Essa Pe gu ta Não Me Deixava E  Paz… 

Não Me Deixava Do i  Di eito… 

Afinal, Imagina Só:  
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- Nossos Cachorros Podem Viver 27 ANOS!! 

Depois de Ta to Pes uisa  Eu A hei U a ‘esposta… E Hoje, Ago a 

Mesmo e Aqui Neste livro Eu Vou Mostrar Pra Você: 

Como é possível ter um cachorro mais saudável, alegre e podendo 

viver Até 9.4 Anos a mais que a média esperada, apenas 

preparando refeições nutritivas para ele. 

Isso é 134% de Dias, Meses e Anos de Vida Que seu Cachorro 

PODE Ter! 

Só Que Antes Eu Preciso Alertar Você Sobre QUEM e QUAL é o 

‘EAL I i igo Dos Nossos Ca ho os Hoje E  Dia… 

E Aí Você Vai Entender Porque Isso Não é Nossa Culpa! 

Isso Talvez Pode “u p ee de  ou At  CHOCA‘ Vo … Mas a 

Verdade é Que: 

MENTIRAM Pra Você Todos Esses Anos!... 

Talvez Você Tenha Acreditado Quando Eles Falam Pra Você Que As 

Rações Que Eles Vendem Contém Todos Os Nut ie tes 

Ne essá ios Pa a U  Cão Fo te e “audá el ... 

Só Que Isso é a Mais Pura BESTEIRA!!! 

A Ann M. Martin, Que é Uma Autora Premiada e Mundialmente 

Reconhecida Como Uma Das Maiores Experts Em Rações Para 

Animais, Afirma: 

mailto:depoimentos@gatocentenario.com.br


22 

SEU CACHORRO ESTÁ MAIS SAUDÁVEL? 

Envie Seu Depoimento Para damiao@cachorrocentenario.com 

A Maio ia Das ‘ações Co e ciais Pa a Cacho os, Possuem Um 

Valo  Nut icio al Ext e a e te Baixo.  

A Debra Lynn Dadd, Autora Reconhecida Internacionalmente Pela 

Sua Pesquisa Em Identificar Produtos Que São Seguros Para o Lar, 

Diz: 

É “u p ee de te Co o, Pe a te a Lei, Eles Pode  Classifica  a 

Co ida Co o Co pleta e “audável  Mes o Qua do Essas 

Comidas Comerciais Não Apresentam Mais de 30 Nutrientes 

Essenciais Pa a a “aúde Do “eu Cão.  

Agora Você Entende PORQUE Nossos Cachorros Vivem Menos e 

Muito Pio  Do Que Deve ia  e Po ue Isso Não  a “ua Culpa… 

E Agora é a Hora Da Gente Dar Um BASTA Nisso Tudo Porque 

Apesar De Toda Essa Confusão Não Ser Nossa Culpa, Agora Que 

Nós Sabemos a Verdade, É A Nosso Responsabilidade Fazer Algo A 

Respeito! 

A Grande Verdade é Que Você Deveria Evitar AO MÁXIMO Essas 

‘ações “ecas e E latadas Pa a Cacho os… 

Isso Porque Se Você Continuar Dando Essas Rações, Você Está 

Colocando Seu Cachorro Em Um Alto Risco de Desenvolver Sérias 

Doe ças e At  “of e  U a Mo te P e atu a… 

Fora o Fato De Fazer Com Que Ele Perca Pelo, Fique Com Um 

Cheiro Desagradável - Principalmente o Hálito! - e Simplesmente 

mailto:depoimentos@gatocentenario.com.br


23 

SEU CACHORRO ESTÁ MAIS SAUDÁVEL? 

Envie Seu Depoimento Para damiao@cachorrocentenario.com 

Perca Aquela Energia, Aquela Vontade De Viver Que é Tão 

Característica De Um Cachorro Realmente FORTE, SUPER 

“AUDÁVEL E COM LONGEVIDADE… 

Você Sabia Também Que Essas Rações Comerciais Pra Cachorros 

Contém Pelo Menos 6 Químicos Perigosos Que Foram BANIDOS da 

Nossa Comida Porque Eles Podem Causar:  

Câncer de Rins; 

Câncer de Uretra; 

Câncer de Pele; 

Câncer de Estômago; 

Câncer no Baço; 

Leucemia; 

Problemas no Fígado; 

Falha Nos Principais Órgãos; 

Perda do Sistema Imunológico; 

Diversas Alergias; 

Problemas de Crescimento e Nascença; 

Cegueira; 

Diarréia Crônica; 
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Perda de Cabelo; 

Problemas de Comportamento no Cão; 

Inclusive Aumento de Agressividade - Muito Perigoso Se o 

Seu Cachorro Fica Perto de Crianças. 

Isso é simplesmente Assustador! 

É um alerta para trocarmos a alimentação dos nossos cães 

URGENTEMENTE! 

Isso é uma coisa que não Pode mais Esperar! 

 

 

 

 

  

 

mailto:depoimentos@gatocentenario.com.br


25 

SEU CACHORRO ESTÁ MAIS SAUDÁVEL? 

Envie Seu Depoimento Para damiao@cachorrocentenario.com 

RAÇÕES PARA CÃES? 

CONTA OUTRA! 

 

 

 

 

 

 

“Os cães são o nosso elo com o paraíso. Eles não conhecem 

a maldade, a inveja ou o descontentamento. Sentar-se 

com um cão ao pé de uma colina numa linda tarde, é 

voltar ao Éden onde ficar sem fazer nada não era tédio, 

era paz.” 

Milan Kundera 
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O mercado de alimentos para animais domésticos é realmente um 

grande negócio. Estamos falando de muitos bilhões de dólares a 

cada ano. 

Com várias marcas de rações no mercado, você até poderia pensar 

que existe um monte de diferentes corporações no jogo, mas a 

verdade é que não há. 

Claro que as pequenas empresas estão surgindo pouco a pouco 

para pegar um pedaço do bolo, desse grande mercado que é o de 

alimentação para animais domésticos (pets). 
 

Mas, a maioria  do mercado  ainda  é dominado por apenas  um 

punhado de empresas. 
 

O curioso é que a maioria dos fabricantes de alimentos para 

animais domésticos, também são fabricantes de produtos para 

nós, humanos. 

E, infelizmente, os resíduos (lixos) que saem das fábricas de 

produtos humanos são eap oveitados  na fabricação de 

produtos para pets (animais domésticos). 
 

... 
 

O Brasil, tem suas diretrizes legais para fabricação de ração e 

outros alimentos para cães e gatos, regulamentadas na Instrução 

normativa nº 09, de 9 de Julho de 2003, cujo texto segue à risca as 

normas definidas pela National Research Council dos EUA (NRC) e 
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pela Association of American Feed Control Officials dos EUA 

(AAFCO). 

Com tantos nomes hi ues  assi  é de se supor que esses orgãos 

já pesquisaram exaustivamente todas as necessidades nutricionais 

dos nossos cães e gatos. 
 

Afinal de contas, as etiquetas em cada pote ou saco de ração, 

afirma que o produto é "completo e equilibrado" para a vida de 

um cão e é ap ovado po  especialistas.  

Eu achava que isso era verdade! 
 

Mas, eu fiquei surpreso quando eu li os requisitos contidos no livro 

de nutrientes da NRC dos EUA. 
 

 

Se você ainda não viu por si mesmo, eu vou compartilhar um 

pouco do que ele contém. 
 

Dentro desse livro regulamentador, você encontra os resultados 

das experiências e as recomendações de nutrientes que os 

fabricantes de alimentos para cães devem incluir em suas 

fórmulas. 

Eles também têm uma seção sobre os ingredientes sugeridos. 
 

Ok, então isso não parece ser muito ruim, certo? Errado. 
 

Na verdade, eu encontrei um monte de coisa errada. 
 

Primeiro que já no prefácio, eles explicam que eles não têm muitas 
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informações sobre os nutrientes necessários para um cão (e 

olhando através do livro, dá para perceber que é verdade!). 

Ao longo do livro, eles recomendam quantidades mínimas de 

nutrientes (não ótimas) com base em estimativas realizadas 

através de experiementos feitos com outras espécies! 

Isso mesmo, ao longo do livro, muitas sugestões de alimentação 

para cães são baseadas em estudos feitos com ratos, galinhas e 

porcos. 
 

Porém, a própria NRC estabelece que as necessidades de um cão 

são únicas e são bastante diferentes dos outros animais de 

laboratório. 
 

Dá para entender!??? 
 

No livro regulamentador, os autores afirmam que: "Poucas 

exigê cias ut icio ais pa a o cão são co hecidas.  

Eles também reconhecem que alguns de seus valores nutricionais 

declarados, provavelmente não são requisitos mínimos e que as 

estimativas de energia são baseadas na vida de cães que vivem em 

jaulas e devem ser interpretados com cuidado. 
 

Devemos notar também que muitas destas experiências com 

nutrientes foram baseadas em dietas alimentares purificadas 

(comida de laboratório feita especificamente para incluir ou excluir 

nutrientes específicos). 
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Na seção sobre os minerais, eles admitem que os cães e gatos 

definitivamente precisam de minerais, mas que eles não têm 

muitos dados sobre os requisitos qualitativos ou quantitativos. 
 

Basicamente, o mesmo é dito sobre as vitaminas: uma pesquisa 

muito limitada foi feita. 
 

Agora, deixa eu te dizer algo muito importante: 
 

Eu realmente aprecio, o fato de que eles admitem que não 

"sabem de tudo" sobre as exigências nutricionais do cão e do 

gato. 
 

O livro regulamentador, não está tentando me enganar; ele afirma 

repetidamente o quão pouco os especialistas realmente sabem. 

Mas  -  e é um grande "mas" - eu  não aprecio a prática 

extremamente enganosa que as  empresas de alimentação   para 

cães e gatos fazem, afirmando que o seu produto é "completo e 

equilibrado" para a vida do meu cão, com base em pesquisas 

realizadas. 
 

 

Esta afirmação simplesmente não é verdade! 
 

 

De acordo com os estudos e com a metodologia aplicada, não 

pode ser verdade. 

Veja: 
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Além da informação nutricional estar incompleta, os alimentos 

para cães não são testados ao longo de toda a vida de um 

cachorro. 
 

E eu quero mencionar outra coisa, que você pode não estar ciente, 

em relação à maioria dos estudos oficiais realizados para 

determinar as necessidades nutricionais do cão e do gato: 

A crueldade envolvida! 
 
 
Eu sei que não é um tema agradável, e eu não gosto de discutir o 

assunto. 
 

Mas, eu também sei que antes de eu começar a investigar os 

produtos para cães, eu não sabia sobre a extensão desta prática, e 

talvez outras pessoas também não saibam. 
 

Eu não estou falando sobre testes em animais para produtos 

farmacêuticos, que é um tópico diferente, que justificaria um livro 

inteiro à parte. 

Não! 
 

Eu estou falando da crueldade insana que os cientistas praticam, 

simplesmente para descobrir o que um nutriente ou a falta dele faz 

no organismo de um cão ou gato. 
 

A Kymythy R. Schultze, renomada nutricionista americana, fala em 

seu livro, sobre  testes feitos em gatos, o que convenhamos 
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também devem ser feitos em cães: 

 

 - Quando eu estava estudando nutrição animal na Universidade 

de Cornell, eu tinha que suportar referências contínuas desses 

estudos cruéis e até mesmo uma apresentação de slides que 

mostrava os resultados angustiantes. E eu não acho que estou 

sendo excessivamente sensível, especialmente em relação aos 

slides que mostravam como os gatos jovens foram terrivelmente 

deformados depois que a mãe foi intencionalmente privada de 

cálcio. O professor orgulhosamente exclamou que tinha descoberto 

que o cálcio era um nutriente necessário. Eu queria gritar "Bem, 

duh!" É claro que é um nutriente necessário! Um simples olhar para 

dieta natural de um gato ou, ouso propor, apenas utilizando o seu 

cérebro você descobriria isso.  
 

Na televisão e na internet, vemos comerciais com cães felizes se 

alimentando de rações que são devoradas imediatamente. 
 

Muitas vezes, nós acreditamos que as empresas de rações, 

realmente se preocupam com os nossos cachorros, assim como 

nós, mas: 

 
Não caia nessa, isso é marketing! 

 
Eu não vou falar para você os detalhes horripilantes dessa 

indústria gananciosa, porque se você é como eu, você vai ficar 
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muito enojado(a) e com raiva. 

 

A parte que mais me perturba é o fato de que, para mim, os 

animais não devem ser torturados e mortos para se descobrir o 

que é bom para eles comerem. 
 

Nós certamente não faríamos este tipo de teste em nossos filhos 

humanos, para determinar a sua dose diária recomendada de 

nutrientes. 
 

Se eles não devem ser feitos em humanos, também não devem ser 

feitos em nossos filhos caninos ou felinos. 

 
TESTES EM PRODUTOS PET 

 

As empresas são obrigadas a realizar testes em rações e em outros 

produtos alimentícios para cães, a fim de provar que os produtos 

são "completos e equilibrados", mas AAFCO (orgão americano que 

o Brasil segue cegamente) inventou uma maneira de contornar 

esse procedimento caro. 
 

O método mais recente para um produto ser considerado 

"completo e equilibrado", sem qualquer forma de teste é a 

chamada "regra da família." 
 

Isso permite que uma empresa afirme que o seu produto é 

"similar" a um que foi testado previamente. 

mailto:depoimentos@gatocentenario.com.br


33 

SEU CACHORRO ESTÁ MAIS SAUDÁVEL? 

Envie Seu Depoimento Para damiao@cachorrocentenario.com 

Simples  assim,  esse  novo  produto  que  nunca  foi  testado      é 

 considerado o pleto e e uili ado  por comparação com outro 

similar a ele. 
 

Mas, assim como você, eu não tenho nenhuma maneira de saber 

o quão semelhantes são esses dois produtos. 

 

 

 

 

Num teste de alimentação, um número mínimo de cães são 

alimentados com um produto em uma quantidade mínima de 

tempo - pode ser de algumas semanas à alguns meses. 
 

Estes testes são muito pouco frequentes entre os fabricantes de 

rações, porque os cães tendem ser mais sensíveis do que os outros 

animais. 
 

Nestes estudos, basta que a ração, por exemplo, sustente um 

número mínimo de cães por um pequeno período de tempo, para 

que ela seja considerada como "completa e equilibrada" para 

toda a vida do seu cachorro. 

 
Qualidade de vida e longevidade não fazem parte do teste. 
 
 

Mas a questão permanece: Será que esses experimentos 

conseguem provar que um produto vai apoiar uma ótima saúde 

durante toda a vida dos meus cachorros?  
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E veja: 
 

 

 

Outra forma de um produto ganhar o certificado de "completo e 

equilibrado" é simplesmente por análise química. 

Infelizmente, isso não nos diz se um cachorro será capaz de 

digerir, utilizar ou mesmo comer o produto. 

... 

Claro que nem todos os produtos alimentícios para cães são feitos 

com exatamente os mesmos ingredientes... 

 

Mas na minha busca por informações, eu descobri que a maioria 

dos alimentos comerciais para cães tinham ingredientes muito 

questionáveis. 
 

 

Geralmente, estes produtos contêm algum tipo de proteína 

animal. 
 

Essas proteínas, são partes de animais que não são utilizadas 

para consumo humano, seja porque são impopulares (as pessoas 

não gostam) ou por serem consideradas impróprias para 

consumo humano. 

 

Até es o u a experiência de nutrição feita durante um ano, 

não pode expor os desequilíbrios que levam mais tempo para 

afeta  u  ão.  
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Um funcionário de um matadouro nos EUA disse à revista 

Prevention: 

 

"Certa vez, trabalhei em uma fábrica de frango em Maine. A nossa 

produção média diária era de 100.000 frangos. Diretamente na 

minha frente, sobre a esteira de frangos, ficavam os inspetores do 

do departamento de agricultura (USDA) e seus açougueiros. 
 

Os açougueros cortavam as peças danificadas e doentes das 

galinhas e colocava-as em latas de lixo, que eram esvaziadas 

periodicamente. 
 

Estas latas de lixo eram enviadas para uma fábrica de alimentos 

para pets a i ais de esti ação .” 

 

O que os americanos chamam de 4-D (partes mortas, moribundas, 

doentes ou deficientes de animais) está autorizado a ser usado em 

comidas para cães e gatos tanto aqui no Brasil, como nos EUA. 

 

Estas partes podem incluir tumores cancerosos, intestinos, pus, 

cascos, bicos, marcas auriculares (os aparelhos de plástico que 

contém inseticidas e que são colocados nas orelhas das vacas), 

tecido fetal, resíduos de matadouros e outras partes não 

consumidas pelos seres humanos. 
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O Pet Food Institute - uma associação comercial dos fabricantes de 

comidas pets– afirma que estes ingredientes citados constituem 

uma importante fonte de renda para os agricultores e 

processadores de carne. 

 

Eu posso até apoiar os agricultores, mas não à custa da saúde do 

meu cachorro! 

 

E saiba que os agricultores, não são os únicos a venderem resíduos 

para fabricantes de rações. 

 
O QUE UMA ALIMENTAÇÃO COM TAIS 

INGREDIENTES PODE FAZER COM O SEU CÃO? 

 

A partir de sua experiência como veterinário e inspetor federal de 

carnes, o Dr. P. F. McGargle afirma que a chance de contrair câncer 

e outras doenças degenerativas aumenta, com o consumo de tais 

resíduos. 

 

Ele, como inspetor federal, testemunhou a presença de carnes, 

destinadas à alimentação de animais domésticos, mofadas e 

cancerosas. 
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Alguns dos restos continham níveis hormonais comparáveis 

àqueles de animais de laboratório com nível altíssimo de câncer. 

Os cães são especialmente sensíveis a toda esta carga tóxica.  

 

Infelizmente, esses hormônios não  são destruídos  pelo calor  e 

nem pela alta pressão que a fabricação de rações e outros 

alimentos pets requerem. 
 

Você nunca se perguntou o que as indústrias fazem com toda a 

carne estragada, deficiente, cancerosa, etc? 

Ao invés de eles jogarem todos esses resíduos fora, eles vendem 

para outras empresas fabricantes de rações. 
 

Como não seria rentável parar o processo e remover os plásticos e 

isopores das carnes, estes são jogados na mistura de proteínas, 

juntamente com a carne estragada. 
 

Outra proteína indesejável que pode ser utilizada - e não há 

nenhuma lei contra isso - é a carne advinda de animais 

atropelados e mortos. 
 

Claro, eu estou certo de que todo fabricante de rações e de 

alimentos para pets negaria isso, mas há alguns dados suspeitos. 

Num matadouto no Vale de Baltimore, EUA (referências no final 

deste guia) é relatado que eles levam em média quase uma 
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tonelada de animais mortos ao local todo ano. 
 

Nem todo esse resíduo acaba em jantar para o seu cão, mas a 

empresa diz que vende cerca de 34% do seu material para as 

empresas de alimentação pet. 
 

A FDA (Food and Drug Administration) conduziu um estudo para 

ver se encontrava qualquer pentobarbital, um medicamento para 

eutanásia comum, em alimentos para animais. 
 

Infelizmente, eles encontraram. 
 

Mesmo que os fabricantes afirmem não utilizar proteínas com 

estes "ingredientes" hoje em dia (devido à pressão da opinião 

pública), ainda não há nenhuma lei proibindo a utilização dos 

ingredientes citados. 

Outro ingrediente presente em produtos alimentícios para 

animais são os grãos. 

Eles criam textura e forma na ração; ajudam a manter o alimento 

prensado, em conjunto; e fornecem carboidratos e proteína 

vegetal. 

E é muito mais barato do que a carne! 
 

Mas existem algumas falhas com este ingrediente. 
 

Vejamos qualidade- ou a falta dela- em primeiro lugar: 
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Mais uma vez, advinha: 
 

Em vez de jogar fora, a agroindústria vende esses grãos 

imprestáveis para as indústrias fabricantes de alimentos para pets 

(animais de estimação). 
 

Um dos maiores problemas com os grãos "não aptos para o 

consumo humano" é que eles podem conter mofo, fungos e 

aflatoxinas. 

Esta última substância pode causar lesão hepática grave e até 

mesmo fatal. 
 

I feliz e te, a American Association of Veterinary Laboratory 

Diag osti ia s  relatou de forma irresponsável que : 

 P ati a e te todos os alimentos comerciais para animais 

contêm uma aflatoxina viável". 
 

VIÁVEL?! 
 

E mais uma toxina diferente foi descoberta em alimentos 

comerciais para pets: 

A melamina, que é usada para fazer o plástico e os seus 

G a de pa te dos g ãos ue ão pa a essas ações, ão passa  

de um monte de resíduos agrícolas e migalhas que são 

considerados "impróprios para consumo humano." 
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subprodutos. 
 

Relatórios afirmam que a melamina foi intencionalmente 

adicionada aos produtos pets para aumentar o nível de proteínas 

nos grãos. 

 

E TÊM MAIS: 

Existe ainda, os "vendedores de gordura." 
 

Eu não sabia que esse ramo sequer existia, até que eu comecei a 

olhar atentamente para os ingredientes dos produtos alimentícios 

para cães e gatos. 

 

Os vendedores de gordura recolhem os óleos e gorduras de várias 

fontes, misturam eles em grandes barris e vendem para os 

fabricantes de alimentos para animais domésticos. 

 

Essas gorduras sãos as consideradas impróprias para o consumo 

humano. 

 

Se você já notou um grande barril de gordura situado atrás de um 

restaurante fast-food, então você já viu uma fonte de gordura 

cancerosa que é permitida em alimentos para animais. 

 

Os fabricantes podem adicionar vários sabores (naturais ou 
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artificiais) para a gordura, a fim de convencer o seu cão a comer. 

 

Acha que isso tudo é só nos EUA? Então, leia a notícia abaixo: 
 

CLIQUE AQUI PARA LER A NOTÍCIA 

Após ler a notícia, me responda: 

O que aconteceu com a carne estragada? 

... 

Cada fabricante de alimentos para animais domésticos considera a 

vida útil de seus produtos. 

 

Conservantes são adicionados para garantir que a ração do seu 

cão, por exemplo, seja transportada do fabricante, passando pelos 

distribuidores, indo para o armazenamento, transporte, colocado 

nas prateleiras das lojas e por fim na tigela do seu cão contendo 

palatabilidade suficiente para o seu cachorro comer. 

 

Conservantes podem ser adicionados pelo fornecedor, pelo 

fabricante ou por ambos. 

 

Por exemplo, uma empresa de alimentos para animais domésticos 

pode comercializar os seus produtos, alegando que ela não 

adicionou preservativos artificiais. 

 

Mas, o que eles não falam é que a farinha de peixe, por exemplo, 
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que eles usam já é muito preservada com um produto químico 

artificial potente, que essa empresa compra antes de adicionar à 

ração. 

Uma tendência que você vê hoje em dia, são produtos que 

afirmam que eles só contém conservantes "naturais" tais como as 

vitaminas C ou E ou várias ervas. 

 

Enquanto isso pareça ser melhor, lembre-se que a empresa não 

tem que revelar quais conservantes já foram utilizados pelos seus 

fornecedores. 

 

Enquanto os conservantes naturais soam como uma boa idéia, 

fique sabendo que eles se dissipam rapidamente e deixam o 

alimento comercial com uma vida útil muito mais curta. 

 

Vamos dar uma olhada em alguns dos conservantes mais utilizados 

em alimentos para animais, para o seu cachorro, no próximo 

capítulo. 

 

Creio eu, que não é essa a alimentação que você quer dar ao seu 

amado cãozinho 



--Referências bibliográficas no final deste guia-- 
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CONSERVANTES 

ARTIFICIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem me ama, ama também meu cão.” 

São Bernardo 
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Vamos nos aprofundar um pouco mais em alguns dos conservantes 

mais populares que são usados em produtos alimentares para pets 

(cães, gatos, etc). 
 

Muitos destes preservativos são altamente desaprovados para 

consumo humano, mas, como sempre (o descaso), para consumo 

animal não tem problema, né!? 


Há tantos estudos que comprovam a toxicidade de conservantes 

artificiais, que eu fico impressionado quando eu leio os rótulos dos 

alimentos para cães. 

Claro, nem todos os conservantes que eu listarei aqui estão 

presentes em todos os sacos de rações, mas muitos deles são 

utilizados ou pelo fabricante ou pelo fornecedor de alimentos pet. 

Aqui estão apenas alguns exemplos do que você pode encontrar 

num rótulo de um alimento processado para cães: 

- Aromas e corantes artificiais. corantes artificiais são adicionados 

as rações, por exemplo, para que ela seja mais agradável aos olhos 

humanos. 

Eles não oferecem nenhum benefício aos nossos cães, aliás, é o 

contrário: Os corantes artificiais causam vários problemas de 

saúde no seu cachorro. 
 

Por exemplo, o corante vermelho 40 é usado em alimentos, 

medicamentos e cosméticos; ele é associado ao câncer em animais 
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de laboratório. 

O Amarelo 5 está ligado a ataques de asma e urticária em crianças. 

O Azul 1 é proibido na Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Suécia, 

Áustria e Noruega. 

O Amarelo 6 está relacionado ao aumento de tumores, alergias, e 

hiperatividade. 

Os corantes e aromas artificiais têm sido associados ao 

nervosismo, a ansiedade, a agressividade, a alergias e aos 

problemas de comportamento. 
 

Um único aroma artificial pode, na verdade, ser uma combinação 

de centenas de produtos químicos e muitos são derivados do 

petróleo. 

Estes ingredientes têm se mostrado danosos às enzimas hepáticas, 

ao ARN e a tiróide. 
 

Alguns aromas artificiais contêm salicilatos (relacionados à 

aspirina), que pode ser fatal para cães e gatos. 
 

- O ácido benzóico e compostos relacionados. Estes são utilizados 

como conservantes alimentares e agentes antifúngicos. O 

problema é que eles não são bem metabolizados por cães. 
 

É importante notar que o álcool benzílico (composto relacionado 

ao ácido benzóico) pode causar intoxicação em cães que 
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receberam fluídos com este conservante. 

O benzoato de sódio é um conservante popular, mesmo em alguns 

alimentos "de saúde", mas pode ser tóxico para os cães e gatos. 
 

- BHA e BHT. Estes conservantes são utilizados em alimentos, 

embalagens, cosméticos, borrachas e em produtos petrolíferos. 

Estudos descobriram que eles induzem quebras de cadeia dupla 

de DNA, mutações e aberrações cromossómicas. 

Eles aumentam o risco de tumores e causaram câncer de 

estômago em animais de laboratório. 

Quando aquecido até a decomposição, eles emitem gases 

perigosos e corrosivos. 

Eles também são proibidos em alguns países europeus. 
 

Estranhamente, nos Estados Unidos, os Estados individuais estão 

autorizados a escolher se quer classificá-los como agentes 

cancerígenos (que causam câncer) ou não. 
 

- Ácido cítrico. Este não parece tão ruim, não é? Pode ser usado 

em alimentos para dar sabor, para aumentar a acidez, como 

agente de endurecimento e como um conservante. 

Ele pode ser derivado de citrinos, mas a maior parte do ácido 

cítrico utilizado nos alimentos pets é obtido a partir do milho 

fermentado (milho com açúcar). 
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E isso é um GRANDE PROBLEMA porque, a proteína de milho 

quando é hidrolisada, produz o ácido glutâmico livre (também 

conhecido como MSG). 

O ácido cítrico pode também interagir com outras proteínas, 

produzindo ainda mais MSG. 

O MSG é um conservante muito problemático associado a muitos 

problemas de saúde, e vamos investigá-lo ainda mais no próximo 

tópico. 

Mesmo que o ácido cítrico não venha do milho, os citrinos não são 

recomendados para cães e gatos, pois podem causar um enorme 

desconforto gastrointestinal. 
 

- Etoxiquina. Este conservante foi originalmente desenvolvido 

como um estabilizador de borracha. 
 

É, também, proibido em muitos países. 
 

Mas  é  amplamente utilizado,   em   grandes  quantidades,  em 

alimentos para pets, embora os estudos em animais têm  ligado 

este conservante à esterilidade; à prole deformada; à um 

aumento da catarata; e à lesões no fígado, rim e bexiga. 

Ele é tão preocupante que em 1997, o Centro do FDA para a 

Medicina Veterinária (EUA) pediu para que os fabricantes de 

alimentos para animais domésticos voluntariamente reduzissem o 

nível que estava (e ainda está) sendo usado em grandes 
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quantidades. 
 

Note que as empresas não são obrigadas, por lei, a reduzir a 

etoxiquina. 
 

E ela nunca foi testado em cães! 
 

- MSG (glutamato monossódico). O MSG é frequentemente 

utilizado como um realçador do sabor. É um químico que prejudica 

as células do cérebro. 
 

E também tem sido associado a danos nos olhos, fadiga, 

desorientação, obesidade e alergias. 

Você até pode pensar que é fácil descobrir e evitar o MSG, apenas 

lendo os rótulos das rações e outras comidas comerciais para cães, 

mas infelizmente não é tão simples assim. 
 

No Brasil e nos Estados Unidos, não é necessário listar um 

ingrediente no rótulo quando ele é parte de um outro ingrediente. 

Ao ler os rótulos, saiba que as substâncias a seguir, geralmente, 

contêm este conservante (MSG): 
 

Glutamato monossódico, glutamato monopotássico, ácido 

glutâmico, gelatina hidrolisada, proteína vegetal hidrolisada, 

proteína vegetal autolisada, proteína vegetal, caseinato de sódio, 

caseinato de cálcio, proteína texturizada, extrato de levedura, 

alimentos ou nutrientes de levedura e levedura autolisada. 
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As substâncias a seguir, muitas vezes, também contêm MSG: 
 

Malte de cevada, extrato de malte ou aromatizante, 

maltodextrina, caramelo, proteína de soja concentrada, caldo de 

carne, trigo, arroz, proteínas de aveia, soro de leite ou whey 

protein isolado ou concentrado, sabores e aromatizantes, 

sabores de carne natural, molho de soja ou extrato de proteína 

de soja, amido de milho, proteína fortificada, alimentos com 

amidos de milho, arroz modificado, arroz ou xarope de arroz, 

gordura de manteiga lipolisada, xarope de milho, ácido cítrico a 

partir do milho, leite em pó, leite fortificado, urucum, especiarias 

ultra-pasteurizadas, nutrientes de levedura e muito mais. 

- Gaiato de propilo e propilenoglicol. 
 

Este é usado para preservar as gorduras e óleos; Também é 

encontrado em cosméticos, produtos de cabelo, adesivos e 

lubrificantes. 

Ele aparece frequentemente em conjunto com BHA e BHT. 

 

Alguns estudos sugerem que ele pode contribuir para o câncer. 
 

E, também pode causar problemas no fígado, rim, estômago e 

dermatite de contato, em alguns indivíduos. 

O efeito deste conservante em cães, à longo prazo, nunca foi 

estudado. 
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Nitrito e Nitrato de sódio. Estes são usados principalmente para 

preservar carnes e seus subprodutos, ajudando-os a manter a sua 

cor (que eu aposto que os meus cachorros não se preocupam). 
 

Durante a digestão, estes produtos químicos formam nitrosaminas 

carcinogênicas, que têm sido associadas ao aumento do câncer de 

estômago, cérebro, nariz e garganta. 

Eles também estão associados com o aumento da leucemia, 

diabetes, infecções respiratórias, dores abdominais e fraqueza 

muscular. 

Em 1956, foi provado que eles causam tumores hepáticos em 

animais de laboratório; e eles são proibidos em muitos países 

europeus. 

Além de tudo isso, eles também podem contaminar a água. 
 

E estão associados a "sí d o e do e  azul . 
 

Os Nitratos de sódio e de potássio também são utilizados como 

fumigantes para matar ratos de esgoto. 
 

- Só mais um pouco... Ufa, você já descobriu vários conservantes 

populares. 

De acordo com várias fontes, incluindo o Instituto de Proteção dos 

Animais, há outros aditivos que podem ser utilizados em alimentos 

para animais, estes incluem: 
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Agentes anti-aglomerantes, agentes anti-gelificação, agentes 

antimicrobianos, agentes de cura, agentes secantes, 

emulsionantes, intensificadores de sabor, agentes de moagem, 

humectantes, agentes de fermentação, lubrificantes , palatantes, 

agentes de granulação, aglutinantes, derivados de petróleo, 

agentes de controle do pH, temperos, adoçantes, estabilizadores, 

texturizantes, agentes espessantes e muito, muito mais... 

 

Mesmo que os ingredientes contidos na ração pareçam ser 

mostrados para que todos possam ver, agora você sabe que pode 

haver outras substâncias presentes nas rações, tais como 

conservantes e aditivos, que são ocultados de nós. 

 

--Referências bibliográficas no final deste guia-- 
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EXTRAS: MAIS ALGUNS INGREDIENTES 

CONTIDOS EM RAÇÕES! 

SUBPRODUTOS:  

Os subprodutos são as sobras das indústrias de comidas humanas, 

são as partes que nós, humanos, não comemos ou as condenadas 

como impróprias para o nosso consumo. 

Os subprodutos de frango podem incluir pés, ovos não 

desenvolvidos, pescoços, órgãos e talvez algumas penas. 

Agora veja bem, subprodutos nem sempre são ruins, mas o 

problema é que nós não temos nenhuma maneira de saber a 

qualidade dessa carne ou do que contém nela. 
 

Esses subprodutos poderiam muito bem ser de animais 4-D 

(partes mortas, moribundas, doentes ou deficientes de animais). 

Se no rótulo estivesse escrito "carne", pelo  menos saberíamos 

que seria uma carne rica em proteína animal. 

Mas, um subproduto tem uma qualidade duvidosa e nós não 

temos nenhuma prova do que realmente contém neste 

ingrediente. 

Subprodutos não são necessariamente ruins para cães, que se 

ainda fossem selvagens comeriam naturalmente muitas partes das 

presas. 
 

mailto:depoimentos@gatocentenario.com.br


53 

SEU CACHORRO ESTÁ MAIS SAUDÁVEL? 

Envie Seu Depoimento Para damiao@cachorrocentenario.com 

Mas, como o subproduto é um dos primeiros ingredientes listados 

no rótulo de uma ração, em vez de ser uma carne inteira, não é 

garantido que o nosso cachorro esteja rcebendo uma proteína de 

boa qualidade. 

FARINHAS GERAIS E FARINHAS DE SUBPRODUTOS: 

A palavra farinha significa que o subproduto foi triturado ou 

pulverizado. 
 

Na verdade, o fato mais perturbador sobre este ingrediente é que 

ele geralmente é a única fonte de proteína animal numa ração. 

E uma abundância de proteína animal de alta qualidade é uma das 

necessidades alimentares mais importantes para cachorros. 
 

Você até pode supor que quando uma ração tem um preço alto, é 

de marca premium e ainda é indicada por veterinários, ela 

contenha uma proteína de melhor qualidade. 

Mas a lição deste tópico é: Não caia nessa! 
 
 

- GORDURA ANIMAL [frango, suíno, etc] (preservada com 

BHA, galato de propilo e ácido cítrico). 

A gordura animal é um termo muito genérico e pode indicar má 

qualidade. 

Geralmente, a gordura contida na ração é uma gordura processada 

em um alto calor durante a fabricação. 
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Seria mais correto chamar este ingrediente de restos de gordura 

animal estragada. 

O cheiro desagradável que muitos alimentos para gatos e 

cachorros tem é, em parte, devido às gorduras estragadas. 

Para piorar a situação, conservantes artificiais são adicionados e 

podem prejudicar nossos cachorros. (Consulte o Capítulo anterior 

para obter mais informações sobre os conservantes.) 

- MINERAIS (cloreto de potássio, sulfato de cálcio, sais, sulfato 

ferroso, óxido de zinco, sulfato de cobre, óxido de manganês, 

iodato de cálcio, selenito de sódio, entre outros). 

Vou analisar alguns dos minerais mais utilizados em rações para 

cães: 

O primeiro mineral listado é o cloreto de potássio. 

 

O potássio é, certamente, um mineral importante, mas é 

interessante notar que ele nunca é encontrado isolado em 

alimentos naturais, apenas em alimentos processados comerciais 

e em forma de suplementos; 

Na natureza, ele é encontrado junto com outros nutrientes. 
 

Estudos em cães, têm mostrado que o nível de potássio necessário 

para o organismo canino depende muito da qualidade e da 

quantidade da proteína que está sendo consumida. 
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Por exemplo, quanto mais proteína de soja numa dieta, mais deste 

mineral é necessário. 

Em seres humanos, não é recomendado cunsumir este mineral 

durante a gravidez, pois pode prejudicar o feto. 

Além disso, foi constatado que o cloreto de potássio não deve ser 

utilizado por indivíduos com doença renal, problemas de 

estômago ou diarréia; e não deve ser tomado junto com certos 

medicamentos. 

Ele também pode provocar reações alérgicas! 
 

O cloreto de potássio possui uma ampla gama de aplicações. 
 

Além de ser uma fonte de potássio em alimentos processados, é 

um aditivo alimentar para a estabilização e espessamento. 

Também é usado para derreter o gelo, nas estradas dos EUA e da 

Europa, e é utilizado como fertilizante. 

A Universidade de Stanford recomenda a eutanásia de cães e 

gatos de laboratório, com uma overdose de cloreto de potássio. 

O mineral é parte do coquetel letal de injeção dada aos 

condenados à morte, pois causa um rápido aumento na 

frequência cardíaca. 

Em doses adequadas, o cloreto de potássio pode ser muito bom 

(ele é vendido nas lojas como um suplemento), mas a quantidade 

utilizada em rações pode variar grandemente. 
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E não tem como sabermos o quanto de cloreto de potássio há em 

cada pacote de ração. 

Mesmo assim, a forma encontrada em alimentos é a melhor. 
 

O iodato de cálcio fornece iodo; e ele também é usado em loções, 

pomadas e desodorantes. 

O sal, outro mineral listado, não é necessariamente uma coisa ruim 

e uma vez que o rótulo de algumas rações não citem o tipo de sal 

exato, eu vou presumir que seja o sal de cozinha (cloreto de sódio). 

Ele contribui para a hipertensão, para a insuficiência renal e para 

as doenças do coração e induz sede em animais. 

Já o sulfato ferroso é uma forma inorgânica de ferro que destrói a 

vitamina E... 
 

- VITAMINAS (cloreto de colina, vitamina A, suplemento de 

vitamina D3, vitamina E, ácido ascórbico (uma fonte de vitamina 

C), niacina, tiamina, pantotenato de cálcio, riboflavina, cloridrato 

de piridoxina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12, 

entre outras). 
 

Estudos têm demonstrado que a forma sintética de vitaminas é 

muito menos eficaz que a forma natural e é potencialmente 

prejudicial ao organismo. 
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MINHA OPINIÃO SINCERA 
 

Há muitos outros ingredientes nas rações premiuns que eu não 

vou analisar aqui, porque se não, passaríamos horas analisando 

um a um. 

 

O que eu espero que tenha ficado claro é que as rações e outros 

alimentos comerciais para cães podem fazer com que o seu cachorro  

fique doente e até mesmo venha a falecer por causa dessas 

PORCARIAS que são colocadas nas rações e nos demais alimentos 

processados. 
 
 

OBS: Fique atento(a) pois, os fabricantes costumam mudar o 

nome dos ingredientes ou ocultá-los do consumidor. 

 

Há muito mais nutrientes nos alimentos reais, naturais e frescos. 

 
Meu cão (e o seu também), pode não ser capaz de satisfazer 

plenamente as suas necessidades nutricionais comendo ração. 

E se isso acontecer, o corpo do meu cachorro pode não ser forte o 

suficiente para manter uma saúde ótima. 
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DO QUE O SEU  

CÃO PRECISA? 
 

 
 

A ”azã’ de eu ama” ta‘t’ ’ meu cach’””’ é p’”“ue “ua‘d’ 
chego em casa ele é o único no mundo que me trata como se 

eu f’sse Os Beatles .   
Bill Maher 
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DIETA BALANCEADA 
 

 

Os cachorros são onívoros! 

 

Isso significa que eles precisam não apenas de carne, mas também 

de outros alimentos em sua dieta alimentar. 

 

Nota: Os cães têm um paladar muito pequeno, por isso eles 

comem quase tudo que damos à eles. Porém, o vômito pode 

indicar que o alimento não é tolerado pelo organismo do 

cachorro. 

 

Ou seja, um cão pode rejeitar algo que o organismo dele não 

reconhece como um alimento. 

… 

 

Os cachorros precisam ter em sua dieta alimentar, seis 

componentes básicos: 

 

CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS, MINERAIS, 

VITAMINAS E ÁGUA. 
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PROTEÍNAS 

 

As proteínas são responsáveis, entre outras coisas, pela 

construção, reconstrução e mantimento das células e tecidos do 

seu cão. 

 

Por isso, é importante alimentar o seu cão com proteínas de 

qualidade. 

 

O organismo de um cachorro pode fabricar alguns aminoácidos 

(matéria prima da proteína).  

 

Porém, o cão precisa retirar alguns outros tipos de aminoácidos 

do ambiente externo. 

 

Esses são os chamados aminoácidos essenciais. 

 

Há duas formas de obtê-los. 

 

Através de uma fonte de proteína vegetal e através de uma fonte 

de proteína animal. 

 

As proteínas de origem animal são preferíveis para os animais em 

geral, porque elas são mais fáceis de serem digeridas e 
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aproveitadas do que as proteínas vegetais. 

 

Carne de músculos, ovos e vísceras (como pulmão, rim e fígado) 

fornecem proteínas de melhor qualidade do que as proteínas dos 

cereais, por exemplo. 

 

As proteínas devem preencher de 30-50% da dieta do seu 

cachorro, dependendo da idade e do nível de atividade dele. 

Cães filhotes, trabalhadores e cães mais velhos GERALMENTE 

precisam de mais proteínas.  

 

O cão adulto típico deve receber pelo menos 40% de proteína e 

os filhotes, 50%. 

 

GORDURAS 

 

O seu cão precisa de gorduras de qualidade! 

 

As gorduras aumentam o paladar dos alimentos e cumprem um 

papel importante na soludibilidade de vários tipos de vitaminas.  

 

Além disso, elas também cumprem um papel no armazenamento 

dos alimentos no corpo do animal. 
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As fontes alimentares de gorduras incluem gorduras animais e 

óleos vegetais. 

 

As gorduras devem preencher cerca de 10 – 15% da dieta total de 

um cão adulto típico. 

 

CARBOIDRATOS 

 

São fontes de energia para o seu cachorro. 

 

Estes incluem frutas e vegetais e não deve preencher mais que 

30 -50% de uma dieta, incluindo 2,5% de fibra. 

 

Muita fibra na dieta pode diminuir a digestibilidade de outros 

nutrientes importantes. 

 

As fontes mais indicadas de carboidratos são aveia, arroz integral 

e cevada, porque estes contêm uma boa quantidade de 

vitaminas e outros nutrientes. 

 

A soja e o milho NÃO SÃO INDICADOS! 

 

SUGESTÃO: Dos 50% da porção de carboidratos – 25% devem ser 

preenchidos com grãos integrais (aveia, arroz marrom) e 25% de 
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vegetais e / ou frutas. 

 

Seu cachorro deve receber legumes e / ou frutas todos os dias, 

pois esses alimentos têm fibras alimentares, vitaminas e 

minerais importantes para uma boa saúde canina.   

 

MINERAIS 

 

A melhor forma de saber se você está dando a quantidade correta 

de minerais para o seu cão é fornecendo a ele refeições 

equilibradas com principalmente proteínas de qualidade, 

carboidratos e gorduras boas. 

 

Assim a natureza se encarregará de administrar a quantidade 

correta de minerais que o seu cão precisa! 

 

Seu cão precisa de cálcio, potássio, fósforo, sódio, magnésio, 

enxofre, ferro, cobre, zinco, manganês, iodo, cobalto e selênio. 

 

TODOS SERÃO CONSUMIDOS NATURALMENTE COM UMA DIETA 

NATURAL CASEIRA! 

 

OBS: O ferro obtido a partir de fontes animais é rapidamente 

absorvido. 
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VITAMINAS 

 

Assim como os minerais, as vitaminas necessárias para uma boa 

saúde canina são obtidas, não apenas a partir de um alimento só, 

e sim de uma combinação de uma dieta balanceada e nutritiva. 

 

Seu cão precisa de vitaminas do complexo B, A, D, E e K. 

A vitamina C é fabricada pelo próprio organismo do cachorro. 

 

ÁGUA 

Esse elemento é óbvio! 

 

A água é a base de tudo, você já está cansado(a) de escutar isso. 

 

Lembre-se sempre de manter a água freca e limpa, principalmente 

se o recipiente de água do seu cachorro fica num quintal 

descoberto!  

 

*Um cão com deficiência de qualquer um dos 6 elementos 

citados pode ter vários problemas de saúde. 
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E AS CALORIAS? 
 

Em média, os cachorros têm que consumir 65 calorias por dia, por 

cada quilo do seu peso corporal. Isso para manter o peso. 

 

Os pequeninos gastam diariamente, mais ou menos, 40 calorias, 

enquanto os grandes com mais de 25 kg, gastam em torno de 20 

calorias diárias. 

 

Porém, esses são apenas dados e não sobrevivem  à realidade, 

que varia muito, pois inúmeros fatores influenciam a perda de 

mais ou de menos calorias. 

 

O que determina a necessidade calórica do seu cachorro é uma 

combinação de vários fatores, como por exemplo: 

 

Se ele faz ou não atividades físicas; se é filhote, adulto ou idoso, o 

ambiente em que vive, se faz frio ou calor e a condição de saúde 

dele. 

 

NOTA: Você pode dar pra ele vegetais de baixa caloria ou lanches 

entre as refeições. 

 

Não use o apetite do seu cão como medidor para saber se ele 
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está co  fo e, pois os cães es o esta do cheios  tê  u  

apetite de leão. 

 

E tão, pa a ajuda  vo  a ta efa de sa e  ua to  de o ida 

dar para o seu cão, eu preparei uma tabela que indica quantas 

calorias diárias o seu cão precisa de acordo com o tamanho dele. 

 

Você pode traduzir essas calorias em comida e dar a quantidade 

que o seu cachorro precisa. 

 

PESO NORMAL 

 

CALORIAS NECESSÁRIAS 

2,5 KG 

 

250 CALORIAS 

5 KG 

 

450 CALORIAS 

10 KG 

 

750 CALORIAS 

15 KG 

 

1000 CALORIAS 

20 KG 1250 CALORIAS 
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25 KG 

 

1500 CALORIAS 

30 KG 

 

1700 CALORIAS 

35 KG 

 

1880 CALORIAS 

40 KG 

 

2100 CALORIAS 

45 KG 

 

2300 CALORIAS 

50KG 

 

2500 CALORIAS 

 

A necessidade diária de alimentação do seu cachorro pode ser 

suprida, EM MÉDIA, segundo a tabela abaixo: 
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TAMANHO DO 

CACHORRO 

 

 

PESO 

 

XÍCARAS DE 

COMIDA 

POR DIA 

 

MÍNIMO MÁXIMO 

MUITO PEQUENO 

(TOY) 

 

1 A 5 KG ½ 2 

PEQUENO 

 

5 A 17,5 KG 2 5 

MÉDIO 

 

17,5 A 30 KG 5 7 

GRANDE 

 

30 A 45 KG 7 9 

EXTRA GRANDE 45 KG E ACIMA 

 

9 14 ½ 
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ALIMENTOS PERMITIDOS  
PARA CÃES! 

 

A PROTEÍNA animal deve ser combinada com arroz (grão), 

vegetais e outros alimentos dos grupos dos carboidratos, 

gorduras, vitaminas e minerais. 

 

Carnes como o fígado de boi, por exemplo, são ótimas opções 

pois, é rica em vitaminas e minerais. 

 

Carne de frango e peru também são permitidas! 

 

Carne de carneiro, peixe de carne branca, salmão e arenque 

também são ótimas opções para o seu cachorro. 
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Os vegetais e os legumes crus, podem ser triturados ou ralados 

para facilitar a digestão. 

 

VEGETAIS: Cenoura, brócolis, chuchu, mandioquinha, abobrinha, 

batata-doce, folhas verdes, entre outros. 

 

GRÃOS E CEREAIS: Arroz integral, aveia, cevada, triguilho, entre 

outros. 

 

FRUTAS FRESCAS: São ótimas opções para lanches ou 

complementos nas refeições. Pode ser: maçã sem sementes, 

melancia sem sementes, morango, banana, mamão, melão, 

pêssego, entre outras. 

 

EXTRAS: Você pode incluir também, ovos e iorgute natural (ou 

kefir) cerca de 2 ou 3 vezes por semana. 
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ALIMENTOS NÃO - PERMITIDOS  
 

Além das rações e outras comidas comerciais para cães que, 

conforme já foi explicado nos mínimos detalhes para você o 

porquê que faz mal, ainda temos outros venenos disfarçados. 

 

São eles: 

Carnes gordurosas e curadas: Exceto se for liberada por um 

profissional habilitado em situações específicas. 

Está liberado, também, o consumo dessas carnes, se por algum 

acaso o seu cão ficapelo lado de fora da casa no inverno. 
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Batatas fritas; 

 

Peixes fritos; 

 

Pães brancos (feitos de farinha branca); 

 

Doces, bolachas, bolos e outras fontes de açúcar puro; 

 

Chocolate; 

 

Panquecas e waffles; 

 

Alimentos processados como salsichas, apresuntados, steaks, 

etc; 

 

Uvas passas; 

 

Sorvete; 

 

Cebola; 

 

Congelados industriais e fast-foods; 

 

Noz Macadâmia. 
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Ossos cozidos 

 

OBS: Você pode dar ossos para o seu cão, porém não dê cozidos – 

dê ossos grandes, impossíveis de engolir e crus. 

 

Há também a opção de dar ossos de nylon, caso você tenha medo 

de dar ossos reais e não quer se arriscar. 

 

CUIDADOS HOLÍSTICOS 
 

 

Neste programa você está preenchendo a parte de alimentação 

correta do seu cão, o que obviamente é a base fundamental da 

saúde do seu cachorro. 

 

Porém, para ter um cão saudável e vivendo mais é necessário que 

você se atente à outros fatores essenciais, como por exemplo: 

 

EXERCÍCIOS REGULARES, BEBER ÁGUA, FAZER EXAMES COM 

FREQUÊNCIA, TER UM ACOMPANHAMENTO MÉDICO 

PREVENTIVO E CUIDADOS COM A HIGINE EM GERAL. 

 

São os cuidados holísticos, ou seja, cuidados em todos os sentidos 

e áreas realacionadas ao cão, que vão garantir que você tenha um 

cachorro mais saudável e vivendo mais. 
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TODA MUDANÇA CAUSA REJEIÇÃO! 
 

 

E com o seu cachorro não vai ser diferente. 

 

Dar uma alimentação caseira pra ele, sem dúvidas nenhuma é a 

diferença entre um cão que vive 15 anos de um outro que vive 25 

anos ou mais. 

 

Claro que há muitos fatores em jogo! 

 

Cuidados holísticos são importantíssimos para a saúde em geral 

do seu cão. 

 

Mas, a alimentação representa 80% da saúde do seu cachorro. 

 

Por isso ela é tão importante. 

 

Porém, dependendo das características do seu cão, pode ser que 

no começo da incorporação de uma alimentação caseira, 

saudável e natural ele possa rejeitar a comida que você der pra 

ele. 

 

MAS, CALMA QUE ISSO É PERFEITAMENTE NORMAL. 

 

Isso significa, que o organismo do seu cãozinho está muito 

acostumado com a ração e não reconhece a alimentação caseira 

como comida. 
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Por isso, é nesse começo que você deve ter paciência e 

incorporar os ensinamentos dados no seu BÔNUS: GUIA DE 

TRANSIÇÃO – DO ARTIFICIAL AO NATURAL. 

 

Lá você receberá instruções sobre como proceder caso o seu 

cachorro não aceite a nova alimentação logo de cara. 

 

Mais uma vez quero ressaltar: 

ISSO É PERFEITAMENTE NORMAL. 

 

Tenha paciência e vá mudando à alimentação dele aos poucos. 

 

Muito em breve você verá a diferença num cão mais alegre, ativo, 

livre de doenças e maus cheiros, com um pelo fofo e brilhante. 

 

NOTA: Caso você tenha um cão filhote, então as receitas para o 

seu cachorro estão no seu BÔNU“: BEBÊ“ “AUDÁVEI“ . 

Aqui estão apenas as receitas para cães adultos! 

 

Vamos cozinhar?  
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OVOS COM BATATA 

INGREDIENTES: 

• 6 ovos 

• ½ xícara de iogurte 

• 1 colher de sopa de óleo vegetal 

• ¾ xícara de batata 

• 1 xícara de ervilhas 

• ½ colher de sopa de salsa 

 MODO DE PREPARO: 

Bata os ovos com o iogurte e faça ovos mexidos com óleo, 

cozinhando- os totalmente. Cozinhe as batatas e faça um purê, 

depois ferva as ervilhas até ficarem macias e misture todos os 

ingredientes em uma vasilha. Sirva na temperatura ambiente. 

Calorias: 778 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 311% 

• Cão pequeno: 103% 

• Cão médio: 57% 
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• Cão grande: 42% 

• Cão extra grande: 36% 

 

NOTA: Por não conter carne, não sirva esta comida como a 

única refeição para o seu cão, utilize-a apenas como um 

complemento diário. 
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ATUM COM BATATAS 

INGREDIENTES: 

• 3 latas de atum em água ou sardinha 

• ¾ xícara de batatas 

• ½ xícara de aipo picado 

• 2 colheres de sopa de iogurte natural 

MODO DE PREPARO: 

Cozinhe as batatas e corte-as em pedaços pequenos, depois 

cozinhe também o aipo e misture tudo ao atum. Por fim, coloque 

o iogurte e sirva. 

Calorias: 442 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 176% 

• Cão pequeno: 58% 

• Cão médio: 32% 

• Cão grande: 24% 

• Cão extra grande: 20% 
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SALMÃO APPETIT COM ARROZ 

INGREDIENTES: 

• 6 ovos 

• ½ xícara de arroz integral 

• 1 xícara de salmão 

• 1 xícara de ervilhas 

• 1 colher de chá de aspargos 

• 1 colher de chá de pasta de tomate 

• ½ colher de chá de salsa 

MODO DE PREPARO: 

Cozinhe o arroz e a pasta de tomate com água em fogo baixo até 

que o arroz fique macio. Cozinhe os ovos e amasse-os. Cozinhe as 

ervilhas e os aspargos. Asse o salmão em papel alumínio com a 

salsa por uns 10 minutos. Misture tudo fazendo uma pasta e sirva 

em temperatura ambiente. 

Calorias: 1.024 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 409% 
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• Cão pequeno: 136% 

• Cão médio: 75% 

• Cão grande: 55% 

• Cão extra grande: 47% 
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CAFÉ DA MANHÃ DE CARNE 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de carne 

• 1 colher de chá de pasta de tomate 

• 1 xícara de abóbora 

• ½ xícara de abobrinha picada 

• ½ xícara de brócolis 

• 1 xícara de cevada 

• 1 dente de alho picado 

• ½ colher de sopa de salsa 

 MODO DE PREPARO: 

Cozinhe a carne com salsa e pasta de tomate por 45 minutos. 

Lave a cevada e cozinhe-a em água fervida por 35 minutos. 

Cozinhe os legumes até ficarem macios e junte todos os 

ingredientes. Sirva em temperatura ambiente. 

Calorias: 2.089 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 835% 
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• Cão pequeno: 327% 

• Cão médio: 153% 

• Cão grande: 114% 

• Cão extra grande: 97% 
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MEXIDO DE PERU E BACON 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de peru 

• 2 colheres de sopa de óleo vegetal 

• ¼ xícara de cevada 

• 1 tira de bacon 

• ½ colher de sopa de salsa 

• 1 xícara de repolho cortado em tiras 

• ½ xícara de milho (manere no milho) 

• 1 xícara de cenoura picadinha 

MODO DE PREPARO: 

Corte o peru em pedacinhos e cozinhe em água com óleo por 20 

minutos. Cozinhe os legumes até ficarem macios, lave a cevada     

e coloque na água fervida, cozinhando por 35 minutos. Grelhe o 

bacon e pique-o em pedacinhos, depois misture tudo e sirva em 

temperatura ambiente. 

Calorias: 1.040 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 
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• Cão toy: 416% 

• Cão pequeno: 138% 

• Cão médio: 76% 

• Cão grande: 56% 

• Cão extra grande: 48% 
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COZIDO DE CARNE E BACON 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de carne moída extra gorda 

• 2 colheres de sopa de óleo vegetal 

• 1 xícara e ½ de batata 

• ½ xícara de cenoura ralada 

• 1 xícara de abobrinha picada 

• 1 tira de bacon 

• ½ colher de sopa de salsa 

MODO DE PREPARO: 

Cozinhe a carne com óleo e água por 20 minutos (certifique-se de 

que pegou fervura para eliminar as bactérias). Cozinhe os legumes, 

menos a cenoura, até que fiquem macios, grelhe a tira de bacon     

e pique-a em pedacinhos. Misture tudo e sirva em temperatura 

ambiente. 

Calorias: 1.781 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 712% 
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• Cão pequeno: 237% 

• Cão médio: 130% 

• Cão grande: 97% 

• Cão extra grande: 82% 
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ALMOÇO DE CARNEIRO 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de carne de carneiro 

• 1 xícara de abóbora 

• ½ xícara de abobrinha picada 

• ½ xícara de brócolis 

• ¼ xícara de cevada 

• 1 dente de alho picado 

 • ½ colher de sopa de alecrim 

• ½ colher de sopa de salsa 

MODO DE PREPARO: 

Cozinhe a carne com salsa e alecrim em fogo baixo por 45 

minutos. Lave a cevada e coloque na água fervida para cozinhar 

por 35 minutos. Cozinhe os legumes e misture-os aos outros 

ingredientes. Sirva em temperatura ambiente. 

Calorias: 905 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 362% 
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• Cão pequeno: 120% 

• Cão médio: 66% 

• Cão grande: 49% 

• Cão extra grande: 42% 
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FRANGO COM BATATA 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de frango picado 

• 2 colheres de sopa de óleo vegetal 

• ¾ xícara de batata-doce picada 

• ¾ xícara de aveia 

• 1 dente de alho picado 

• ¼ colher de chá de gengibre em pó 

MODO DE PREPARO: 

Doure o frango com gengibre no óleo vegetal. Cozinhe as batatas 

e faça um creme com a aveia em 3 xícaras de água fervente. 

Misture tudo e sirva em temperatura ambiente. 

Calorias: 992 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 396% 

• Cão pequeno: 132% 

• Cão médio: 72% 

• Cão grande: 54% 
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• Cão extra grande: 46% 
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JANTAR DE ABÓBORA E FRANGO 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de frango em cubos 

• 2 colher de sopa de óleo vegetal 

• 1 xícara de cenoura picada 

• 1 xícara de ervilhas 

• 1 xícara de abóbora picada 

• 1 xícara de repolho cortado em tiras bem finas 

MODO DE PREPARO: 

Doure o frango no óleo vegetal, cozinhe as ervilhas por cerca de 5 

minutos. Ferva a cenoura, a abóbora e o repolho até ficarem 

macios e misture aos outros ingredientes. Sirva em temperatura 

ambiente. 

Calorias: 832 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 332% 

• Cão pequeno: 110% 

• Cão médio: 61% 
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• Cão grande: 45% 

• Cão extra grande: 38% 
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FEIJÃO COM PERU 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de peru picado 

• 2 colheres de sopa de óleo vegetal 

• 1 xícara de feijão carioca 

• 1 xícara de batata-doce 

• 1 colher de chá de coentro 

• ½ colher de sopa de salsa 

• ¼ colher de chá de canela em pó (opcional) 

MODO DE PREPARO: 

Doure o peru com o coentro no óleo por cerca de 40 minutos. 

Com o feijão de molho por 4 horas, cozinhe-o na pressão por 30 

minutos. Cozinhe a batata-doce e faça um purê. Misture todos os 

ingredientes e sirva em temperatura ambiente. 

Calorias: 888 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 355% 

• Cão pequeno: 118% 
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• Cão médio: 65% 

• Cão grande: 48% 

• Cão extra grande: 41% 
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MACARRÃO DE ARROZ E FRANGO 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de frango picado 

• 2 colheres de óleo vegetal 

• 1 xícara de macarrão de arroz 

• ¼ colher de chá de açafrão 

• ¼ colher de chá de gengibre em pó 

• 1 xícara de cenoura picada 

• 1 xícara de ervilhas 

• ½ xícara de caldo de frango ou carne (você pode 

reaproveitar carnes de outras receitas) 

MODO DE PREPARO 

Doure o  frango no óleo por cerca de 30 minutos, depois ferva o 

macarrão com açafrão e gengibre. Cozinhe as cenouras e as 

ervilhas até que fiquem macias e misture aos outros ingredientes. 

 Calorias: 909 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 363% 
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• Cão pequeno: 121% 

• Cão médio: 66% 

• Cão grande: 49% 

• Cão extra grande: 42% 
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IORGUTE DE FÍGADO E ARROZ 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de fígado de frango 

• 2 colheres de sopa de óleo vegetal 

• ½ xícara de arroz 

• 1 xícara de cenoura picada 

• 1 colheres de sopa de iogurte natural 

• 1 colher de chá de pasta de tomate 

• ½ colher de sopa de manjericão 

MODO DE PREPARO 

Doure o fígado com óleo em fogo baixo e pique-o em pedacinhos 

pequenos. Cozinhe e amasse as cenouras, depois reaproveite a 

água do cozimento para fazer o arroz com manjericão e a pasta 

de tomate. Por fim, misture tudo e acrescente o iogurte. 

Calorias: 1486 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 594% 

• Cão pequeno: 198% 
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• Cão médio: 109% 

• Cão grande: 81% 

• Cão extra grande: 69% 
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CAÇAROLA DE CARNE 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de carne picada 

• 1 xícara de pedaços de carne (pode ser coração bovino) 

• 1 xícara de cenoura picadinha 

• 1 caule de aipo picado 

• ½ xícara de vagem em pedacinhos 

• ¼ xícara de caldo de carne 

MODO DE PREPARO: 

Junte todos os ingredientes em uma panela e coloque água até 

que tudo fique coberto. Tampe a panela e deixe cozinhar até que 

fique tudo macio. 

Calorias: 2.046 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades do: 

• Cão toy: 818% 

• Cão pequeno: 272% 

• Cão médio: 150% 

• Cão grande: 111% 

• Cão extra grande: 95% 
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SUPER RISOTO DE FRANGO 

INGREDIENTES: 

• 2 colheres de sopa de azeite de oliva 

• 1 colher de sopa de óleo de gergelim 

• 1 batata grande picada 

• 3 cogumelos Paris picadinhos 

• ½ xícara de ervilhas 

• ½ xícara de arroz integral 

• ½ xícara de frango picado cozido 

• 2 colheres de sopa de iogurte natural 

 MODO DE PREPARO: 

Refogue a batata no azeite, misture os cogumelos, a ervilha e o 

arroz para cozinhar com 1 xícara de água. Mexa sem parar 

adicionando o frango. Com o fogo baixo, coloque o iogurte e 

deixe cozinhar mais 5 minutos. Por fim, acrescente o óleo de 

gergelim e sirva na temperatura ambiente. 

Calorias: 1.162 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 
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• Cão toy: 464% 

• Cão pequeno: 154% 

• Cão médio: 85% 

• Cão grande: 63% 

• Cão extra grande: 54% 
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PERU COM BATATA 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de peru 

• 2 colheres de sopa de óleo vegetal 

• 1 xícara de batata-doce picada 

• ¾ xícara de aveia 

• 1 dente de alho picado 

• 1 colher de chá de orégano 

MODO DE PREPARO: 

Doure o peru em fogo baixo com o óleo, depois cozinhe as 

batatas até que fiquem macias. Ferva 3 xícaras de água e cozinhe 

a aveia até virar um creme. Depois misture os demais 

ingredientes e sirva em temperatura ambiente. 

Calorias: 1.115 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 446% 

• Cão pequeno: 148% 

• Cão médio: 81% 
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• Cão grande: 60% 

• Cão extra grande: 51% 
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GRAND TILÁPIA COM ARROZ 

INGREDIENTES: 

• 6 ovos 

• ½ xícara de arroz integral 

• 1 xícara de tilápia 

• ¼ xícara de pasta de tomate 

• 1 xícara de ervilhas 

• ½ colher de sopa de salsa 

• 1 colher de sopa de tomilho 

MODO DE PREPARO: 

Cozinhe os ovos e amasse. Cozinhe as ervilhas e a pasta de 

tomate na água. Cozinhe o arroz com a água da ervilha até ficar 

macio. Asse a tilápia com tomilho e desfie. Misture tudo com 

salsa picada e sirva em temperatura ambiente. 

Calorias: 1.039 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 415% 

• Cão pequeno: 138% 
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• Cão médio: 76% 

• Cão grande: 56% 

• Cão extra grande: 48% 
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COMIDA VEGETARIANA LIGHT 

(COMPLEMENTO) 

INGREDIENTES: 

• 1 xícara de abobrinha picada 

• 1 xícara de ervilhas 

• ½ xícara de brócolis picado 

• 1 xícara de repolho cortado em tirinhas bem finas 

• 1 xícara de iogurte natural 

MODO DE PREPARO: 

Cozinhe os legumes por 25 minutos ou até ficarem bem  macios. 

Misture tudo com iogurte e sirva em temperatura ambiente. 

Calorias: 244 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 97% 

• Cão pequeno: 32% 

• Cão médio: 17% 

• Cão grande: 13% 
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Cão extra grande: 11% 

 

NOTA: Por ter poucas calorias, você pode servir com arroz 

integral. 
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MEXIDO DE CARNEIRO E BACON 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de carne de carneiro 

• 2 colheres de sopa de óleo vegetal 

• ¼ xícara de cevada 

• 1 tira de bacon 

• ½ colher de sopa de salsa 

• ½ colher de sopa de manjericão 

• ½ xícara de brócolis picado 

• 1 xícara de cenoura picada 

MODO DE PREPARO 

Cozinhe a carne com água e óleo, manjericão e endro por cerca 

de 30 minutos. Ferva os legumes até que fiquem macios. Lave a 

cevada e cozinhe-a por 35 minutos (esse tempo se reduz a 15 

minutos se deixar a cevada de molho). Grelhe o bacon e corte-o 

em pedaços pequenos. Misture tudo e sirva em temperatura 

ambiente. 

Calorias: 986 
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Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 394% 

• Cão pequeno: 131% 

• Cão médio: 72% 

• Cão grande: 53% 

• Cão extra grande: 45% 
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MACARRÃO COM CARNEIRO 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de carne de carneiro picada ou moída 

• 2 colheres de sopa óleo vegetal 

• 1 xícara de massa 

• 1 xícara de ervilhas verdes 

• 1 xícara de cenoura 

• 2 colher de iogurte natural 

• 1 colher de salsa 

• ½ colher de alecrim 

MODO DE PREPARO 

Cozinhe a carne com alecrim com água e óleo no fogo baixo por 

35 minutos. Pique a cenoura e ferva-a cm as ervilhas por 15 

minutos. Cozinhe o macarrão até ficar molinho, misture os outros 

ingredientes e sirva em temperatura ambiente. 

Calorias: 1.095 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 438% 
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• Cão pequeno: 146% 

• Cão médio: 80% 

• Cão grande: 59% 

• Cão extra grande: 50% 
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PERU COM IOGURTE 

INGREDIENTES: 

• 4 xícaras de peru sem osso 

• 1 xícara de abóbora 

• 1 xícara de ervilhas 

• 1 xícara de cenoura picadinha 

• 2 colheres de sopa de iogurte natural 

MODO DE PREPARO 

Frite a carne picadinha, cozinhe os legumes e misture tudo com 

iogurte. 

Calorias: 1.135 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 454% 

• Cão pequeno: 151% 

• Cão médio: 83% 

• Cão grande: 62% 

• Cão extra grande: 52% 
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ARROZ E FRANGO 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de frango 

• 2 colheres de sopa de óleo vegetal 

• 1 xícara de ervilhas 

• ½ xícara de aipo 

• ½ xícara de abobrinha 

• ½ xícara de brócolis 

• ½ xícara de arroz integral 

• 2 dentes de alho picado 

• ¼ colher de chá de açafrão 

• ½ colher de sopa de salsa 

MODO DE PREPARO 

Doure o frango em cubinhos no óleo por 30  minutos. Cozinhe os 

legumes e reserve a água para cozinhar o arroz com açafrão até 

que fique macio. Misture todos os ingredientes e sirva em 

temperatura ambiente. 

Calorias: 1.174 
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Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 469% 

• pequeno: 156% 

• Cão médio: 86% 

• Cão grande: 64% 

• Cão extra grande: 54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:depoimentos@gatocentenario.com.br


117 

SEU CACHORRO ESTÁ MAIS SAUDÁVEL? 

Envie Seu Depoimento Para damiao@cachorrocentenario.com 

ALMOÇO DE PERU COM LEGUMES 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de peru picado 

• 2 colheres de sopa de óleo vegetal 

• 1 xícara de couve 

• 1 xícara de repolho 

• 1 xícara de nabo 

• 1 xícara de cenoura ralada 

• ¼ colher de chá de canela em pó 

MODO DE PREPARO 

Doure o peru no óleo e reserve. Corte a couve e o repolho em 

tiras finas e cozinhe-os com o nabo até ficarem macios. Amasse 

os nabos cozidos e misture-os aos demais ingredientes com a 

cenoura ralada. 

Calorias: 853 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 341% 

• Cão pequeno: 133% 
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• Cão médio: 62% 

• Cão grande: 46% 

• Cão extra grande: 39% 
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PICADO DE CARNE 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de carne picada 

• 2 colheres de sopa de óleo vegetal 

• ¼ de cevada 

• 1 xícara de nabo 

• 1 xícara de batata-doce 

• ¼ colher de chá de canela em pó 

MODO DE PREPARO 

Doure a carne no óleo por cerca de 30 minutos. Ferva a cevada 

até que fique macia. Cozinhe o nabo e a  batata-doce picando em 

cubinhos quando estiverem macios. Misture tudo e sirva em 

temperatura ambiente. 

Calorias: 1.248 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 725% 

• Cão pequeno: 241% 

• Cão médio: 133% 
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• Cão grande: 99% 

• Cão extra grande: 84% 
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CORAÇÕES DE FRANGO 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de coração de frango 

• 2 colheres de sopa de óleo vegetal 

• ½ colher de sopa de alecrim 

• ½ xícara de arroz integral 

• 1 xícara de brócolis picado 

• 2 colheres de sopa de iogurte natural 

MODO DE PREPARO: 

Doure os corações com alecrim no óleo vegetal por 20 minutos e 

corte em pedaços bem pequenos. Cozinhe o brócolis e 

reaproveite a água para fazer o arroz. Misture tudo com o iogurte 

e sirva em temperatura ambiente. 

Calorias: 1.016 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 406% 

•   Cão pequeno: 135% 

• Cão médio: 74% 
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• Cão grande: 55% 

• Cão extra grande: 47% 
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MISTURA DE VEGETAIS E CARNE 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de carne moída extra gorda  

      1 kg de vegetais mistos (cenoura, ervilha, batata, milho, 

brócolis, etc.) 

• 2 xícaras de arroz integral 

• ¼ xícara de caldo de carne (reaproveite de outras receitas) 

MODO DE PREPARO: 

Cozinhe a carne com a panela coberta de água, depois acrescente 

os outros ingredientes, colocando mais água para cobrir se 

necessário.  

Calorias: 2.148 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 859% 

• Cão pequeno: 286% 

• Cão médio: 157% 

• Cão grande: 117% 

• Cão extra grande: 99% 
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BISCOITOS TRADICIONAIS 

INGREDIENTES: 

• 6 xícaras de farinha de trigo ou de arroz 

• 8 xícaras de aveia 

• ¼ xícara de flocos de farelo 

• 4 colheres de sopa de flocos de coco 

• 1 colher de sopa de fermento em pó 

• 7 xícaras de batata-doce 

• 5 colheres de sopa de melaço 

• 5 colheres de sopa de manteiga de amendoim 

• 4 colheres de sopa de óleo vegetal 

• 2 xícaras de água 

MODO DE PREPARO: 

Pré-aqueça o forno em 350 graus. Cozinhe as batatas até que 

fiquem macias e amasse-as com um garfo. Junte a farinha, a 

aveia, o farelo e o fermento em uma tigela, misture bem e 

acrescente    a batata amassada, o melaço, a manteiga de 

amendoim, os  flocos de coco e o óleo vegetal, mexendo para 

virar uma massa. Acrescente a  água morna, sempre mexendo. 
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Abra a  massa em uma superfície lisa, espalhando-a para que 

tenha uma espessura de 1 centímetro. Use cortadores para fazer 

o formato dos biscoitos, coloque em uma forma antiaderente e 

deixe assar por 35 minutos ou até dourar as bordas. 

Calorias: 7.527 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

•        Cão toy: 3.010% 

• Cão pequeno: 1.003% 

• Cão médio: 553% 

• Cão grande: 411% 

• Cão extra grande: 350% 
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COOKIES DE MAÇÃ 

INGREDIENTES: 

• 6 xícaras de farinha de trigo ou de arroz 

• 8 xícaras de aveia 

• ¼ xícara de flocos de farelo 

• ¼ colher de chá de canela em pó 

• ¼ colher de chá de noz-moscada 

• 6 colheres de sopa de fermento em pó 

• 8 xícaras de maçã ralada 

• ¼ colheres de sopa de melaço 

• ¼ colher de sopa de mel 

• ¼ colher de sopa de manteiga de amendoim 

• 1 colher de sopa de óleo vegetal 

• 4 xícaras de água 

MODO DE PREPARO 

Pré-aqueça o forno a 176 graus. Misture a farinha, a aveia, o 

farelo, o fermento, a canela e a noz-moscada. Junte as maçãs 

raladas, o melado, o mel, a manteiga de amendoim e o óleo 

vegetal mexendo bem. Acrescente a água morna aos poucos 
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continuando a mexer. Abra a massa em uma superfície lisa 

deixando-a com 1 centímetro de espessura. Corte-a como desejar 

e coloque os biscoitos em uma forma antiaderente, deixando 

assar até que as bordas fiquem douradas. 

Calorias: 7.113 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

•  Cão toy: 2.845% 

• Cão pequeno: 948% 

• Cão médio: 523% 

• Cão grande: 388% 

• Cão extra grande: 330% 
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COOKIES DE CENOURA 

INGREDIENTES: 

•  6 xícaras de farinha de trigo ou de arroz 

•  8 xícaras de aveia 

•  ¼ xícara de flocos de farelo 

•  1 colher de sopa de fermento em pó 

•  ¼ colher de chá de canela 

•  ¼ colher de chá de noz-moscada 

•  1 xícara de cenoura 

 •  5 colheres de sopa de melaço 

•  10 colheres de sopa de manteiga de amendoim 

•  4 colheres de sopa de óleo vegetal 

•  2 xícaras de água 

MODO DE PREPARO 

Pré-aqueça o forno a 170 graus. Misture a farinha, a aveia, o 

farelo de trigo, a canela, a noz-moscada e o fermento. Rale as 

cenouras e  acrescente à  mistura, juntando também o  melaço,   

o óleo e a manteiga de amendoim. Coloque a água morna aos 

poucos mexendo sempre. Abra a massa em uma superfície lisa 
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deixando-a com 1  centímetro de  espessura. Corte  os  biscoitos 

e coloque-os para assar em forma antiaderente por cerca de 30 

minutos ou até dourar as bordas. 

Calorias: 6.917 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

•       Cão toy: 2.766% 

• Cão pequeno: 922% 

• Cão médio: 508% 

• Cão grande: 377% 

• Cão extra grande: 321% 
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COOKIES DE NOZES E BANANA 

INGREDIENTES: 

• 6 xícaras de farinha integral 

• 6 xícaras de farinha de arroz 

• 8 xícaras de aveia 

• ¼ xícara de flocos de farelo 

• 1 colher de sopa de fermento em pó 

• 8 xícaras de banana 

• 4 colheres de sopa de flocos de coco 

• 2 colheres de sopa de extrato de baunilha 

• 1 colher de sopa de mel 

• 4 colheres de sopa de manteiga de amendoim 

• 4 colheres de sopa de óleo vegetal 

• 2 xícaras de água 

MODO DE PREPARO 

Pré-aqueça o forno a 170 graus. Misture a farinha, o farelo e o 

fermento em uma tigela. Amasse as bananas e acrescente o mel, 

a manteiga de amendoim, os flocos de coco, o extrato de 

baunilha e o óleo, mexendo sem parar. Acrescente a água morna 
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aos poucos e espalhe a massa em uma superfície lisa deixando 1 

centímetro de espessura. Corte os biscoitos e coloque-os para 

assar em uma forma antiaderente por 40 minutos ou até dourar 

as  bordas. 

Calorias: 10.838 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

•        Cão toy: 4.335% 

• Cão pequeno: 1.445% 

• Cão médio: 796% 

• Cão grande: 592% 

• Cão extra grande: 504% 
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COOKIES DE MANTEIGA DE AMENDOIM 

INGREDIENTES: 

• 6 xícaras de farinha de trigo ou de arroz 

• ½ xícara de farelo 

• 1 xícara de gérmen de trigo 

• 3 ovos 

• 10 colheres de sopa de manteiga de amendoim 

• 4 colheres de sopa de óleo vegetal 

• 2 xícaras de água 

MODO DE PREPARO 

Misture a farinha e o gérmen em uma tigela e reserve. Em outro 

recipiente, junte a manteiga de amendoim, os ovos, o óleo 

vegetal e a água. Mexa bem e junte tudo até formar uma massa. 

Espalhe-a em uma superfície lisa com 1 centímetro de espessura 

e corte os biscoitos em diversos formatos. Deixe assar até que as 

bordas fiquem levemente douradas. 

Calorias: 4.862 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 
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•        Cão toy: 1.944% 

• Cão pequeno: 648% 

• Cão médio: 357% 

• Cão grande: 265% 

• Cão extra grande: 226% 
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SOPAS & CALDOS 
Caldos, sopas e canjas em geral são ótimas opções para épocas 

de frio ou para situações especiais, quando, por exemplo, o seu 

cão passar por uma cirurgia ou estiver doente e não poder comer 

alimentos sólidos. 

 

CALDO DE FRANGO 

INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de fígado ou coração de galinha 

• 1 colher de chá de pasta de tomate 

• 2 xícaras de água 

MODO DE PREPARO 

Corte a carne em cubinhos, ferva-a com a pasta de tomate na 

água por 45 minutos. Depois, coe a carne e reserve o líquido, 

guardando-o para congelar caso não utilize imediatamente. Caso 

seja usado nos próximos 3 dias, poderá ser apenas refrigerado 

em recipiente com tampa. 

Calorias: 805 
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Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 322% 

• Cão pequeno: 107% 

• Cão médio: 59% 

• Cão grande: 43% 

• Cão extra grande: 37% 
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CALDO DE TOMATE COM BIFE 

INGREDIENTES: 

 2 xícaras de bife bovino ou de cordeiro 

  1 colher de chá de pasta de tomate 

 3 xícaras de água 

MODO DE PREPARO 

Corte a carne em pedaços pequenos, cozinhe-a com a pasta de 

tomate na água por 30 minutos. Passe no coador e deixe esfriar 

antes de servir ou de guardar na geladeira. 

Calorias: 1.253 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

• Cão toy: 501% 

• Cão pequeno: 167% 

• Cão médio: 92% 

• Cão grande: 68% 

• Cão extra grande: 58% 
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SOPA DE VEGETAIS 

INGREDIENTES: 

• 1 xícara de cenoura picada 

• ½ xícara de brócolis picado 

• ½ xícara de feijão verde 

• 1 xícara de ervilha 

• ½ xícara de tomates picados 

• ½ xícara de abobrinha picadas 

• ½ xícara de aipo picado 

• 1 xícara de batata-doce picada 

• 4 xícaras de água 

MODO DE PREPARO 

Cozinhe tudo em fogo brando até que os legumes amoleçam. 

Depois, triture tudo ou amasse com um garfo e deixe esfriar 

antes de servir ou guardar na geladeira. 

Calorias: 301 

Porcentagem de calorias diárias que batem com as necessidades 

do: 

Cão toy: 120% 
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Cão pequeno: 40% 

Cão médio: 22% 

Cão grande: 16% 

Cão extra grande: 14% 
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PARABÉNS 

Finalmente, você aprendeu o que é VERDADEIRAMENTE saudável 
para o seu cão!! 
 

E olha, eu vou te contar: 
 

Se ele pudesse falar, aposto que ele iria te agradecer muito (mas, 

eu tenho certeza de que ele fará isso do jeitinho dele ). 

Se você está aqui, é porque você dedicou um tempo da sua vida 

para descobrir os males que a comida tradicional comercial estava 

fazendo com o seu cachorro. 

Eu tenho certeza, que agora você sabe o que é bom e o que é ruim, 

em termos de nutrição, para o seu cachorro. 

Os fatos mostrados neste livro, são resultado de anos de 

pesquisas e estudos. 

Espero que ele sirva de guia, para o resto da sua vida e da vida do 

seu cão que eu sei que será longa. 

Conte-me como a saúde do seu cachorro melhorou depois de você 

ter aplicado os conceitos que você aprendeu aqui no livro e nos 

bônus... 

Basta enviar um e-mail para: 
 

damiao@cachorrocentenario.com 
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E eu usarei você e o seu cachorro como exemplo, para milhões 

de pessoas que, infelizmente, ainda alimentam os seus 

cachorros com ração comercial . 

Então, é isso! 
 

Mais uma vez meus parabéns e uma boa saúde para você e para o 

seu cão. 

Tenho certeza que o seu cão será um CACHORRO CENTENÁRIO e 

você presenciará na sua vida, na sua casa, um belo exemplo da 

LONGEVIDADE CANINA 

Um abraço!!! 
 

Damião Moreira – O autor 
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