
 BEM ESTAR 
DO  PET  



MENSAGENS 
BOAS VINDAS 

¨ Diversão e Socialização 
juntos transformam a vida 
dos Maravilhosos Pets ¨  

  

« Alimentação Saudável 
é o principal meio para 

oferecer a desejada 
Qualidade de Vida para 

os nossos amáveis cães»   



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

 que é e como conseguir que o 
seu animal de estimação tenha Ouma vida saudável?

Esse manual é um pequeno esboço de
 
como você, dono de um cão, pode

proporcionar, algumas mudanças, para 

que juntos alcancem uma vida melhor!

A grande questão é : como conseguir isso?



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Alimentação:

Seu Pet come bem? Muito ou pouco?

Tem uma alimentação variada? Essas são

as perguntas mais significativas para os

donos dos Pets!

Para que o seu Pet tenha uma boa

alimentação é necessário consumir
 
uma ração sem conservantes e de

qualidade! 

Hoje em dia, as queixas mais 

frequentes são sobre problemas

alérgicos, diabetes, intolerância à 

gluten e lactose.



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Pois saiba que a alimentação natural 

sempre acompanhada de um

veterinário – pode transformar a vida do

seu animalzinho! Vários estudos

comprovam, que o consumo de

alimentos naturais ajuda a prevenir

esses problemas e até mesmo muitos

tipos de câncer.

A comida natural, assim como os

petiscos naturais, são uma boa escolha

para uma dieta saudável para o seu

animal.Aí vão alguns exemplos que
 
você pode adotar ao dia a dia do seu

 Pet!

Você sabia que existem alimentos 

como frutas, legumes e iogurtes que
 
são benéficos ao seu animal ?



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

era:P  Rica em vitaminas (C, B3, B6 e 
muitas outras) e minerais 
(potássio, ferro, iodo), essa fruta é 

uma poderosa aliada para a alimentação 
de seu cão! Esse valor nutricional gera 
inúmeros benefícios, como por exemplo: 
proporcionar um maior equilíbrio ao 
sistema cardiovascular e da visão, 
contribuir para a manutenção dos  níveis 
de açúcar, e possuir propriedades que 
ajudam na prevenção de diversos tipos 
de câncer.



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

açã:M  Essa fruta vermelha é 
excelente para a dieta do seu 
pet! Sendo rica em vitaminas C 

e A.
,
O consumo pode acarretar numa melhora 
significativa na pelagem do animal. 

Além disso, possui  compostos com 
propriedades anti-inflamatórias, atuando 
na mucosa gástrica irritada. 

Contudo, é importante ressaltar que é 
imprescindível a retirada das sementes, 



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Inhame: o tubérculo é repleto de 
vitamina C e fibras, o inhame tem um 
baixo teor de gordura e calorias, sendo 

ótimos para cães em dietas que visem à 
redução de peso.

Junto disso, o legume traz uma série de 
benefícios, como a ação anti-inflamatória, 
devido a diosgenina presente em sua 
composição e a melhora da função renal.

Para introduzir esse alimento, o ideal é 
servi-lo em pequenas quantidades, 
cozidos e sem casca!



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
atata Doce: 

 B Esse alimento que já 
virou uma febre para os 
aficionados pelo estilo de vida 

fitness também é uma alternativa muito 
interessante para a dieta dos cachorros. 
O alimento apresenta baixo teor de 
calorias e gorduras, sendo rico em 
carboidratos e também em fibras. Tais 
nutrientes oferecem um contributo 
moderado de proteínas de origem 
vegetal. 

Isso faz com que o consumo limitado de 
batata doce gere uma condição de 
saciedade nos cães. 

Em síntese, tal alimento ajuda no 
processo de digestão canino, e ao mesmo 
tempo, apresenta um alto teor 
energético.  

Lembre-se de sempre servir o alimento 
cozido, e em pedaços, para facilitar a 
digestão e assimilação dos nutrientes!



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

eterrabaB : Esse alimento colorido é 
excelente para suplementação da 
alimentação canina!

Além de ser um legume rico em 
vitaminas e minerais que contribuem 
para o fortalecimento do sistema 
imunológico, a beterraba é rica em 
vitamina A, que é ótima para a pelagem 
canina! 

Mas é importante ressaltar que esse 
alimento deve ser servido com 
moderação, pois em excesso pode causar 
efeitos contrários aos desejados!



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Lembrando que esses são só 
alguns exemplos de alimentos, 
representando uma parcela 
pequena da infinidade de opções 
que temos para montar uma dieta 
balanceada para seu pet!

Além disso, sempre consulte e faça 
acompanhamentos veterinários.

Se seu Pet come muito e rápido, pode 
significar que ele está se alimentando de 
forma errada ou está ansioso e estressado.



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Experimente alimentar seu animal duas

vezes ao dia de preferência no mesmo 

horário!

Outra dica é dar no café da manhã alguns

 biscoitos, de preferência naturais, pois 

ão  menos calóricos e mais saudáveis,

para  poder esperar sem estar faminto na

primeira refeição, o que ajuda muito!



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Já se seu Pet come pouco, ele pode não 
estar gostando da ração oferecida. Caso 
isso se apresente em todas as rações, a 
alimentação natural é um caminho a ser 
experimentado!

Outra dica é oferecer pequenas porções 
4x ao dia, incluindo os snacks naturais.

Sirva sempre em pequenas porções, 
lembrando sempre que a consulta ao 
veterinário é extremamente importante!



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

gua sempre fresca nem precisa ser 
explicado. E não se esqueça de Ámanter sempre a cartela de 

vacinação sempre atualizada e o uso de 
vermífugos deve ser feito regularmente!

Lembre-se que o cão, assim como seres 
humanos, necessita de limites, vida 
social, rotina e passeios. Se seu Pet está 
estressado ou ansioso, pode ser um sinal 
de pouca atividade e estímulos.



PLANEJE O PASSEIO DO PET 

Como seu Pet
se Sente ? 

Como Você 
se Sente ? 

Qual a Condição 
do Clima ?

O que Sei sobre
 o Roteiro do Passeio ? 

Motivado 
Animado

Triste
 Não 

Confortável 

Agitado
Inquieto

Motivado
Feliz

Indiferente

Preocupado
 Não 

Confortável 

Agradável
Favorável

Instável

Desfavorável
(Calor/ Frio/Chuva)

Conheço  
Perfeitamente

Conheço 
Parcialmene

Não  
Conheço 



Qual das Condições Abaixo 
Você considera como sendo  

  A mais Importante no Dia de Hoje

Como seu Pet 
se Sente ?  

Como Você 
se Sente ?  

Qual a condição 
do Clima ?  

O que sei sobre o 
roteiro do passeio ? 

Reprogramar  
Passeio  

 Passeio com 

Restrição*  

                     Passeio 
                    Favorável

*  Você ou o seu Pet podem apresentar 
algum desconforto para o passeio, sendo 
assim recomendado alterar o trajeto e/ou 

horário e/ou reduzir a duração do  
passseio. 

Escolha uma
das Cores ao Lado

que MELHOR 
representa
a Condição

 Selecionada 



O QUE LEVAR NA BAGAGEM ?

GARRAFA D´ÁGUA 

SAQUINHO  
PLÁSTICO * 

CELULAR 

GARRAFA D´ÁGUA 

MANTA OU 
ESTEIRA 

M O C H I L A COLEIRA E GUIA 

PETISCOS 

* Pode usar também folhas de árvore se 
estiverem próximo, para coleta das fezes e 
coloca-la em lixeira pública devidamente 
embalado.

MEDICAMENTOS

CAPA DE CHUVA

 BRINQUEDOS 

 IDENTIFICAÇÃO
DE CONTATO NA 
GUIA 

LENÇOS 
UMEDECIDOS 

FOCINHEIRA**

** No caso de apresentar comportamento de 
morder   



Riscos Ações Mitigadoras

Evitar aproximação em 
espaços que tenham produtos 
limpeza, ou outrosprodutos 
tóxicos,e/ou fumaças e/ou 
vapores. 

Usar coleira e guia, tendo 
atenção plena ao cruzar vias 
públicas.    

Hidratação frequente com 
água potável.

Usar coleira,  guia e focinheira 

Usar coleira,  guia e focinheira 

Evitar horário de alta 
insolação, utilizar espaço 
preferencialmente arborizado, 
e evitar passar sobre piso e 
grades metálicas (pontos 
quentes) 

Queimadura nas 
patas 

Morder pessoas 
ou outros Pets

Ser mordido por 
outros Pets

Desidratação 

Atropelamento 
por carros,
motos, 
skates, bikes,etc

Intoxicação 

Quedas

Atenção com a presença de 
bueiros abertos/soltos, 
buracos, escadas ou 
mesmo desnível entre 
pavimentos e
calçados   



POINTS DE PASSEIO

Parcão da Lagoa Rodrigo de Freitas 

Aterro do Flamengo 

Parque Guinle em Laranjeiras
(acesso pela Rua Gago Coutinho e

Campinho ao Lado Igreja Santa Rosa 
de Lima  (Parque das Rosas)

Parcão Recreio (Rua Raul da Cunha 
Ribeiro /Praça Augusto Ruschi)

Praça Comandante Xavier de Brito 
(Tijuca) conhecida como Praça dos 

Cavalinhos



RIO:  21- 99767-9945
(PARADA PET TERÊ / SSINERGIA 

EMP.)
JOÃO LUIZ 

TERÊ :  21- 99537-1223
PARADA PET TERÊ

CLÁUDIA

paradapet_tere paradapetbiscoitos

ssinergia_empreendedorismo
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