
 

As melhores rações para cachorros: aposte em uma delas e mantenha seu 
cãozinho saudável 

Ter um bichinho de estimação requer reponsabilidade afetiva e financeira. Por 
isso, é necessário ter em mente que você vai gastar tempo e dinheiro com ele. 

Você já deve ter ouvido falar que a boa saúde do seu cachorro de estimação 
depende de vários hábitos e cuidados diários. 

Algumas ações são primordiais para deixar seu pet feliz, como manter o cãozinho 
ativo, com passeios e brincadeiras, bem hidratado, bem alimentado e confortável. 

Mas o cuidado não para por aí, as visitas periódicas ao veterinário de confiança 
para checar a saúde geral do seu bichinho e vaciná-lo também são cuidados 
necessários. 

Isso tudo garante a qualidade de vida do seu animalzinho de estimação, mas você 
já parou para pensar que esses cuidados não devem ser feitos de qualquer 
forma? 

Já pensou que você deve priorizar a qualidade de todas essas atividades e, por 
isso, fazer sempre as melhores escolhas? 

É muito importante escolher o melhor local e horário para passear, um veterinário 
de confiança, água fresca e potável, espaço confortável para dormir, e 
principalmente, uma ração de excelente qualidade. 



Todas essas escolhas são de extrema importância! Mas uma ração especial vai 
garantir que seu cão tenha uma boa saúde em maior parte da sua vida.  

Abaixo mostramos o porquê de optar por uma ração de qualidade, como escolher 
a ideal e ainda listamos as melhores rações para cachorros. 

 

Razões para escolher a ração ideal para seu cachorro 

Assim como para nós seres humanos, a alimentação equilibrada e a atividade 
física periódica são a chave da qualidade de vida, para os doguinhos não é 
diferente. 

Uma ração de boa qualidade é capaz de fazer com que ele tenha equilíbrio nos 
seus sistemas metabólico e fisiológico. 

Como assim? Os cachorros também tem sistema digestório, respiratório, 
circulatório, musculoesquelético, nervoso, endócrino, tegumentar, imunológico e 
reprodutor.  

Isso faz com que o metabolismo deles funcione de forma parecida com o nosso. 
Daí a importância de oferecer uma ração de excelente qualidade e adequada ao 
seu cãozinho. 

Escolhendo o tipo certo da ração e oferecendo a ele a quantidade correta, você 
proporciona ao seu pet: 

 Alta resistência imunológica;  
 Pele e pelos saudáveis; 
 Sistema musculoesquelético forte; 

 Bom funcionamento do intestino com cocos firmes e pouco odor; 

 Controle de peso. 

 

Como escolher a ração adequada ao meu cachorro?  

A ração certa para seu cachorro depende de diversos aspectos como idade, porte, 
especialidade, ambiente, etc. 

Há rações para filhotes, adultos e idosos, bem como, para porte grande, médio e 
pequeno, e para cães que vivem em ambientes interno e externo, o que determina 
a intensidade de atividade do cachorro. 



Além disso, se o seu cãozinho tem alguma condição especial, como obesidade, 
problemas reumáticos, dermatológicos, e outros, existem rações especiais para 
esse público. 

Portanto, para escolher a ração adequada ao seu pet, sempre leve em 
consideração todas essas características e tenha sempre a orientação 
especializada. 

Tipos de ração  

Quando pensamos em tipo de ração, estamos falando, principalmente, na 
qualidade de composição alimentar. 

Existem três tipos: super premium, premium e standard. Os ingredientes 
alimentares utilizados nas suas produções são os aspectos que as diferenciam. 

Todos esses tem a composição balanceada, mas a ração super premium é 
considerada melhor que a premium e a standard. 

Uma vez que esta contem ingredientes de alta qualidade e quantidades 
adequadas de cada macro e micro nutrientes necessários para a manutenção da 
saúde do cachorro. 

As rações super premium possuem um mix de proteína animal de excelente 
qualidade, que faz com seu cão tenha uma ótima digestão e absorção de 
nutrientes. 

Por essa razão, são bem aproveitas, pois dão mais saciedade com menos 
quantidade. 

Já as demais rações, são produzidas com proteínas animal e vegetal, o que 
aumenta o consumo da ração, por consequência a quantidade de fezes, e o 
processo digestivo fica comprometido e o corpo absorve menos nutriente. 

Sem nenhuma dúvida, a melhor opção é a ração super premium, mas seu custo é 
um pouco alto.  

Se você estiver com a grana curta, pode optar por uma ração premium de marcas 
renomadas, pois estas tentam manter a qualidade mesmo em alimentos de 
segunda linha. 

Agora que você já sabe como escolher uma boa ração, de acordo com as 
características do seu doguinho e o do tipo de ração. Veja abaixo as melhores 
rações para cachorro de acordo com nossas pesquisas. 



 

Ranking das melhores rações para cães  

As marcas mais consolidadas no mercado, sem dúvida, são a Royal Canin e a 
Premier, o que justifica a presença delas no nosso ranking.  

Mas existem outras marcas que estão ganhando espaço no mundo pet por 
imitarem a qualidade das mais conceituadas. 

Os fatores que determinaram nossas escolhas para ranquear as rações foram as 
proteínas – quantidade e qualidade – alimentos que complementam a 
composição, utilização de transgênicos e de conservantes, aceitação palatável, e 
custo-benefício. 

Como já dissemos anteriormente, as rações super premium são melhores, mas 
com preço mais alto. Por isso, decidimos fazer um ranking para os dois principais 
tipos de ração.  

Assim, quando a grana ficar curta, você pode optar por uma premium que é mais 
barata, mas que tenha mais qualidade que outras de baixo custo no mercado. 

 

As melhores rações Super Premium 

1. Royal Canin  

Essa marca se consolidou no mercado, pois há mais de 50 anos, ela produz suas 
rações de acordo com estudos científicos que apontam as necessidades 
específicas de cada cachorro. 

Ela oferece diferentes tipos de ração, classificados por idade, porte, e situações 
especiais. Tem alto índice de proteína animal de excelente qualidade. 

Pontos Positivos: 

 Grãos com diferentes tamanhos e formatos; 
 Fórmulas enriquecidas com ômega 3; 

 Uso de proteína animal de alto valor biológico; 

 Bom rendimento, por dar mais saciedade. 

Pontos Negativos: 

 Uso de transgênicos e conservantes artificiais; 

 Concentração alta de sódio;  



 Por ser uma ração forte, acaba não sendo tão palatável para alguns cães; 

 Alto custo. 

 

2. PremieR 

O seu reconhecimento é tão forte quanto ao da marca anterior. A Premier foi a 
primeira a lançar a linha Super Premium, em 1997, de acordo com seu site.  

Por isso, é considerada uma das melhores, por ter inovado na qualidade do seu 
produto. 

Ela se assemelha muito com a Royal Canin, mas possui alguns diferenciais na 
composição, além de ter o custo um pouco mais baixo. 

Pontos positivos: 

 Grãos com diferentes tamanhos e formatos; 
 Rações variadas para todo tipo de cachorro; 

 Uso de proteína animal de alto valor biológico; 
 Bom rendimento, por dar maior saciedade; 
 Não contém corantes; 
 Uso de Prebióticos; 

 Boa palatabilidade. 

Pontos negativos: 

 Uso de transgênicos 
 Contém antioxidantes sintéticos 

 Alto custo 

 

3. Farmina Natural & Delicious 

Relativamente nova no mercado, essa marca ficou conhecida por sua tecnologia 
de ponta em pesquisas na área pet. 

Famosa pela seleção de excelentes ingredientes e também, pela composição de 
alimentos mais naturais, o que exclui uso de conservantes artificiais. 

Essa empresa é conhecida por ser Cruelty Free Research, isto é, faz pesquisas 
livres de crueldade animal. 

 



Pontos positivos: 

 Rações com variedades de sabores; 
 Uso de proteína animal de alto valor biológico; 
 Uso de vegetais e de frutas como conservantes e antioxidantes naturais; 

 Contém baixo índice glicêmico; 
 Não contém antioxidante sintético e nem transgênicos; 
 Boa palatabilidade. 

 

Pontos negativos: 

 Aumento das fezes e urina; 
 Menor rendimento, pois dá menos saciedade pelo uso de vegetais e frutas; 

 Custo elevado. 

 

4. Hill’s 

Essa marca tem características muito parecidas com as duas primeiras posições 
do nosso ranking – Royal Canin e Premier. 

Mas de todas, ela é que tem melhor palatabilidade e se dedica a pesquisa sobre a 
fase idosa dos cachorros, o que a faz ter uma produção variada de produtos 
sênior. 

Pontos positivos: 

 Rações variadas para todo tipo de cachorro; 

 Uso de boas proteínas animal; 
 Duas variedades para cães sênior; 
 Não contém corantes; 

 Boa palatabilidade. 

Pontos negativos: 

 Uso de transgênicos e conservantes artificiais; 

 Preço elevado. 

 

 

 



5. Biofresh 

A Biofresh segue a linha da Farmina Natural & Delicious, ou seja, ela utiliza 
vegetais e frutas na fórmula como conservantes e antioxidantes naturais. 

Ela, também, oferece diversas variedades de ração de acordo com a necessidade 
do seu pet. 

Pontos positivos: 

 Rações com variedades de sabores; 
 Utiliza proteína animal de qualidade; 
 Uso de vegetais e de frutas como conservantes e antioxidantes naturais; 
 Não contêm corantes artificiais e nem transgênicos. 

 

Pontos negativos: 

 Aumento das fezes e urina; 

 Menor rendimento, pois dá menos saciedade pelo uso de vegetais e frutas; 

 Custo Alto. 

 

6. Cibau 

Essa ração é a mais nova novidade no mercado. Há poucos anos concorrendo 
com as melhores, mas não menos importante porque provou que veio para ficar. 

Competitiva no preço e na qualidade, a Cibau é uma opção muito boa, pois além 
de ter as mesmas características das renomadas concorrentes, o preço por kg 
dela sai mais barato. 

Pontos positivos: 

 Rações com variedades de sabores; 
 Utiliza proteína animal de qualidade; 
 Contém óleos, fibras e suplementos; 
 Não contém corantes artificiais; 

 Palatabilizantes naturais; 
 Preço moderado. 

 

 



Pontos negativos: 

 Contêm antioxidantes sintéticos e transgênicos; 

 Não possui rações de linha terapêutica. 

 

As melhores rações Premium 

As rações do tipo premium são conhecidas como ração de segunda linha por isso 
não são as mais aconselháveis. 

A quantidade e a qualidade de proteínas são diminuídas, o que aumenta as fezes 
e a fome do seu cachorro. 

Mas nem sempre estamos com a grana sobrando, e às vezes precisamos 
economizar, por um ou dois meses, o que nos leva a optar por rações mais 
baratas. 

Nesse caso, as exceções são aceitas por um tempo curto e determinado para não 
colocar em risco a saúde do seu pet. 

Por isso, decidimos pesquisar no mercado quais são as melhores opções de 
rações premium para que não haja muito dano ao metabolismo do seu cãozinho. 

Não é de se estranhar que as duas melhores opções são das nossas marcas 
renomadas: Royal Canin e Premier. 

Isso se justifica porque ambas tentam dar o melhor custo-benefício, sem perder 
tanto a qualidade.  

 

1. Royal Canin Performance 

A estratégia dessa linha para melhorar o preço e manter a qualidade é diminuir ou 
trocar as fontes de algumas proteínas por ingredientes naturais como carboidratos 
de baixo índice glicêmico. 

Como os ingredientes são naturais, a boa saúde do seu pet continua sendo a 
preocupação dessa marca.  

Ela oferece rações de acordo com a idade – junior ou adulto – e também, uma 
linha terapêutica light para controle de peso do seu cão. 

 



Pontos positivos: 

 Diferentes ingredientes naturais na fórmula; 
 Utiliza proteína animal de qualidade; 
 Palatabilidade reforçada; 

 Preço acessível. 
 

Pontos negativos: 

 Contém antioxidantes e conservantes artificiais; 
 Contém transgênicos;  

 Não possui rações de linha terapêutica, além da light. 

 

2. Golden Premier 

Assim como a linha anterior, ela produz sem perder tanto a qualidade para tentar 
melhorar o custo-benefício. 

Em seus ingredientes estão presentes proteínas, carboidratos, vegetais e óleos 
que são essenciais à saúde do cãozinho. 

O diferencial dessa ração premium é que ela tem uma linha especial para cães 
que gastam bastante energia e cão que são de porte gigantes, além das 
tradicionais. 

Pontos positivos: 

 Diferentes ingredientes naturais na fórmula; 
 Utiliza proteína animal de qualidade; 
 Melhor digestão; 

 Preço acessível; 
 Não contém corantes e conservantes artificiais; 
 Linha para cães atléticos e gigantes. 

 

Pontos negativos: 

 Contém transgênicos;  

 Não possui rações de linha terapêutica como a light. 

 



Agora é só escolher! 

Depois de toda essa apresentação, você já é capaz de escolher as melhores 
rações para cachorro. 

Lembre-se sempre de levar em consideração todas as características necessárias 
para a melhor escolha. 

Observe a idade e o porte do seu cãozinho, assim como o ambiente em que ele 
vive e nível de atividade ao qual ele é exposto. 

Se o seu doguinho tem alguma necessidade especial, com certeza rações com as 
linhas terapêuticas são as ideais. 

Além de atenção e afeto, o seu cachorro precisa desses cuidados com 
alimentação adequada.  

Gastar um pouco mais com as melhores rações para cachorro é melhor que 
gastar com problemas de saúde causados por costumes ruins.   

E os benefícios desses bons hábitos vão além da ótima saúde que você vai 
proporciona-lo, mas também, evitará visitas desnecessárias ao veterinário. 

Aproveite mais dicas como essas e acesse mais artigos da nossa página aqui. 
Você vai encontrar diversos temas relacionados aos pets. 
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