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Introdução
Fala a verdade, se você tem um cão em casa vai concordar que o amor é
incondicional não é mesmo?

Tanto que o tratamos como um membro da família e o enchemos de carinhos e
mimos…

Porém, muitas vezes essa boa intenção pode ser prejudicial para a saúde do seu
amigo. Quando pensamos em alimentação para cães, o cuidado deve ser
redobrado!

Isso porque a estrutura biológica canina é diferente da dos humanos, o que torna
alguns alimentos perigosos para eles.

Veja a seguir uma lista contendo 14 alimentos que você não deve dar para o seu
cachorro, mesmo que ele faça aquela carinha de pedinte.

15 Alimentos que você não deve dar para o
seu cachorro de jeito nenhum
1 – Chocolate
Essa deliciosa guloseima é uma tentação para as pessoas, mas nem pense em
oferecer ao seu cão. Entre os seus problemas, está o fato do chocolate conter
teobromina, que é estimulante e funciona de forma semelhante à cafeína, e que
é venenosa para os cães.
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Embora a quantidade dessa substância varie de acordo com o tipo de chocolate,
sendo que quanto mais escuro mais ele possui a teobromina, mesmo doses
pequenas podem afetar o coração, sistema nervoso central e rins do seu pet.

Caso ele tenha ingerido, saiba que o envenenamento ocorre entre quatro e 24
horas após o consumo. O grau de envenenamento depende da quantidade de
chocolate que o pet comeu, sendo que ele pode ter vômitos, diarreia, agitação,
tremores, hiperatividade e até mesmo crises convulsivas.

O melhor é levar o cão ao veterinário, sendo que a primeira medida é fazê-lo
vomitar. O tratamento vai depender dos sintomas que ele apresentar, podendo
precisar de fluidos intravenosos (gota a gota) e/ou medicamentos para controlar a
frequência cardíaca, pressão arterial e as convulsões.

2 – Café, chá, bebidas estimulantes e outros produtos
com cafeína
Da mesma forma que o chocolate, essas bebidas contém uma substância
estimulante, a cafeína. Vale dizer que os cães são mais sensíveis aos efeitos da
cafeína do que as pessoas.

Embora um pouco de café ou chá não vá causar danos sérios no cachorro, é
melhor evitar que ele se aproxime desse tipo de bebida. Se ingerir borra de café
ou sacos de chá pode sofrer com problemas mais graves. Os sinais de
envenenamento por cafeína são semelhantes ao que acontece com o consumo
de chocolate. O tratamento também é semelhante.

3 – Cebola, alho, cebolinha
Esses vegetais podem causar no pet irritação gastrointestinal (estômago e
intestino), levando a danos nas células vermelhas do sangue. Embora os gatos
sejam mais suscetíveis a esses alimentos, os cães também estão em risco se forem
ingeridos sem grandes quantias.
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As cebolas são particularmente tóxicas e os sinais de envenenamento podem
aparecer apenas alguns dias depois do consumo. Além disso, todos os tipos de
cebola são prejudiciais, mesmo que esteja desidratada, crua ou cozida. Por isso,
na hora de comer pizzas, não deixe o pet prová-la.

4 – Álcool
Qualquer bebida contendo álcool é significativamente mais tóxica para os cães
do que para as pessoas. Caso o cão as ingira pode causar vômitos, diarreia,
diminuição da coordenação, depressão do sistema nervoso central, dificuldade
respiratória, tremores, acidez anormal do sangue, coma e até mesmo a morte.

5 – Abacate
O principal problema dessa fruta para o cão é que ela possui uma substância
chamada persin, que também está nas folhas e nas sementes do abacate,
inclusive, na casca. Se o pet ingerir, pode provocar diarreia e vômitos.

6 – Uvas e passas
Esses alimentos não devem ser dados ao pet porque podem causar insuficiência
renal. Os cães que já têm determinados problemas de saúde podem ter uma
reação ainda mais grave.

7 – Caqui, pêssego e ameixas
As sementes dessas frutas podem causar inflamação ou obstrução do intestino
delgado.
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8 – Macadâmia
Depois de 12 horas que o cão come a macadâmia pode mostrar sinais de
fraqueza, depressão, tremores, vômitos e hipertermia (aumento da temperatura
corporal). Esses sintomas tendem a durar até 48 horas, sendo importante levá-lo ao
veterinário.

9 – Massas
Quando são usadas leveduras como fermento no preparo de massas, esse
alimento não é indicado para cães. Massas contendo levedura podem causar
gases que se acumulam no sistema digestivo. Além dissoser doloroso, os gases
podem fazer com que o estômago ou intestinos sejam obstruídos e mesmo
distendidos.

10 – Ossos
Embora seja muito comum dar aos cães os ossos, é importante dizer que os
animais domésticos podem se engasgar com eles, além de sofrer prejuízos com
estilhaços que podem se alojar no trato digestivo. Caso você dê a ele um osso, é
melhor estar por perto para observar se ele não se engasga.

Também é mais indicado oferecer ao seu pet ossos crus, pois depois de cozidos
lascam mais facilmente, além de preferir os ossos menores. De qualquer forma,
não faça disso um hábito, pois muitos ossos podem causar prisão de ventre.

11 – Espiga de milho
Diferente da maioria dos produtos hortícolas, esse não digere bem no estômago
de um cão. Caso ele engula um pedaço grande, pode provocar obstrução
intestinal, sendo que os sintomas são vômitos, perda de apetite, falta de fezes ou
mesmo diarreia. Nesse caso, leve-o ao veterinário imediatamente.
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12 – Açúcar
Alimentos com açúcar não devem ser dados ao cão, mais um motivo para afastar
chocolates do seu melhor amigo. Além de causar obesidade, pode provocar
problemas dentais e possivelmente diabetes.

Da mesma forma, oxilitol – uma espécie de adoçante – deve ser evitado, embora
se trate de um adoçante natural usado atualmente em muitos produtos, como
chicletes e alimentos diabéticos. Os sintomas de intoxicação incluem letargia,
vômitos e perda de coordenação, podendo evoluir para decúbito e convulsões.

13 – Leite
Como os cães não têm quantidades significativas da lactase, enzima que quebra
a lactose no leite, a bebida não é digerida pelo organismo do pet. Por isso, ele
terá diarreia ou outros problemas digestivos. O mesmo serve para certos iogurtes e
outros alimentos com leite. Iogurte o recomendado é somente o 100% natural (que
não é fácil de achar por sinal). Os outros, caso ele beba, leve-o ao veterinário.

14 – Ovos, carnes e peixes crus
Alimentos crus são perigosos e podem provocar intoxicação alimentar devido a
bactérias como a Salmonella e E. coli. Uma enzima existente em ovos crus
também interfere na absorção das vitaminas do complexo B, podendo resultar em
problemas de pele e pelagem.

Tudo o que você precisa fazer é cortar esses grupos de alimentos da dieta do seu
cão para que ele se desenvolva com muita saúde. Acompanhe aqui também
nossas dicas de como fazer uma alimentação adequada e balanceada para ele!
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15 – Ração Comercial
Já venho alertando isso há tempos. Não só eu, mas diversos e diversos veterinários
e cientistas ao redor do mundo:

A maioria das rações comerciais para cachorro são uma verdadeira porcaria!

Você deveria só dar elas quando realmente não tem tempo para dar uma
comida de qualidade para o seu peludo.

Se não fizer isso, seu cachorro infelizmente pode estar correndo um grande risco
de vida ao comer rações comerciais por anos a fio.

Mas então… o que dar para o seu cachorro?
Caso você tenha interesse em ter um cachorro super saudável e cheio de energia,
o que eu recomendo é uma alimentação natural e caseira.

Daquelas que nossos pais faziam pros nossos cães muitos anos atrás antes de surgir
todas essas porcarias enlatadas não é?

(Não é engraçado como no passado não se ouvia falar tanto de “câncer” e tanta
doenças para cães? Por que será né?)

Ao longo dos anos juntei algumas das melhores receitas caseiras que achei.

Juntei todas elas e mais algumas dicas de como por exemplo fazer suplementos e
xampus caseiros e coloquei tudo em um lugar só. Esse agora se chama:

O Programa de Dieta do Cachorro de 29 Anos.
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Esse é o único programa de dietas e dicas baseado 100% em uma alimentação
natural e caseira para você ter um cachorro ainda mais saudável e podendo viver
até 134% a mais que a expectativa média da raça.

(Mostro na apresentação provas e estudos do potencial de vida de um cão. É BEM
maior que eu pessoalmente imaginava quando comecei a ler sobre o assunto.)

Caso você tenha interesse nisso e também descobrir porque o “Cachorro de 29
Anos”, você pode CLICAR AQUI e saber mais a respeito do programa.

Ali falo o que está incluído em todo pacote e uma pequena apresentação
contando algumas verdades que eu descobri ao longo dos anos lendo vários e
vários livros. É realmente assustador!

Mas melhor saber toda a verdade antes que seja tarde não é?

É isso!

Até a próxima!
-Cássio

