Qual o Melhor Tipo de Ração?
No Brasil os primeiros alimentos industrializados para pets surgiram na década de 70, e são as
chamadas rações de combate. Até hoje elas têm níveis nutricionais mínimos, ingredientes de baixo custo e
qualidade, formulação variável (ou seja, na ausência de um dos ingredientes, ou na inflação de seu preço, os
fabricantes substituem por outro de qualidade parecida, podendo ocasionar diarréias e má digestão do
alimento) e fontes vegetais de proteína e gordura. São vendidas principalmente em canais não especializados
(supermercados, etc.) a preços acessíveis. Entretanto são alimentos de baixo valor nutricional, o que faz com
que o animal tenha que ingerir uma grande quantidade para se sentir saciado e para receber o mínimo de
nutrientes necessários. Isso torna a relação custo/benefício desvantajosa.
Na década de 80 foram desenvolvidos produtos mais elaborados, chamados de Premium, com
níveis nutricionais superiores às rações de combate e com controle de qualidade e de matéria-prima um pouco
mais rigoroso. Mas também possuem formulação variável e a maior parte dos ingredientes é de origem vegetal.
Além disso, acrescentaram-se corantes e aromatizantes artificiais e desenvolveram-se novos formatos do pellet
(grão) para ficarem mais atraentes, sem agregar valor nutricional algum. Muitas vezes possuem teor muito
elevado de sal e gordura para aumentar a palatabilidade (tornar mais saboroso).
Na década de 90 surgiram as chamadas rações Super Premium, que contam com moderna
tecnologia de produção e com ingredientes de alta qualidade, além de suplementos nutricionais. Geralmente
elas são comercializadas em canais especializados (clínicas veterinárias, pet shops e casas de rações). As rações
Super Premium apresentam elevado valor nutricional, ingredientes de alta qualidade e visam à melhor
performance dos animais em cada estágio da vida. Graças à alta digestibilidade e densidade energética, essas
rações apresentam melhor relação custo/benefício, permitindo a ingestão de uma menor quantidade de
alimento para satisfazer as necessidades do animal. As rações Super Premium reduzem o risco de aparecimento
de doenças e proporcionam maior qualidade de vida e maior longevidade para o animal.
Portanto uma ração Super Premium costuma ser o melhor alimento que você pode oferecer ao
seu pet. Consulte sempre seu veterinário para saber qual a escolha ideal e a quantidade diária recomendada de
acordo com as necessidades específicas do seu pet (idade, porte, histórico de saúde, etc.).
É importante lembrar que jamais se deve comprar ração vendida a granel ou a quilo! Além de
ficarem mais expostas a insetos e roedores, elas estão sujeitas a condições inadequadas de umidade e
temperatura, sendo comum a contaminação por esporos e toxinas produzidas por fungos, que põem em risco a
saúde dos cães, gatos e aves. Além disso perdem a textura, o sabor e o aroma originais, o que leva à diminuição
da qualidade e às vezes à falta de interesse do animal pela ração.

