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A ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL CANINA

Os cães desempenham papel importante em 

nossas vidas, proporcionando impacto positivo para 

a saúde emocional e física (GONZÁLEZ et al, 2014). 

Esse estreitamento do vínculo faz com que eles sejam 

considerados membros das famílias modernas (BARTGES 

et al., 2017). Assim, muitos tutores buscam alternativas que 

promovam melhor qualidade de vida e maior longevidade 

aos seus cães (LAFLAMME et al., 2008; GONZÁLEZ 

RAMÍREZ). Com isso muitos cuidados são destinados como: 

visitas ao médico-veterinário; recreação e a busca pelos 

melhores alimentos (LAFLAMME et al., 2008; GONZÁLEZ 

RAMÍREZ).

Os rótulos dos alimentos com informações completas 

que mostrem adequado suprimento das necessidade 

nutricionais e a praticidade do fornecimento do alimento, 

são fatores levados em consideração pelos tutores no 



momento da escolha dietética (GERMAN et al., 2011; DAUMAS 

et al. 2014). Além disso, a busca por alimentos considerados 

mais saudáveis vem crescendo, como alimentos mais 

naturais e com menos conservantes (MICHEL, 2006; 

FASCETTI; DELANEY, 2012; CONNOLLY; HEINZE; FREEMAN, 

2014). Assim, as rações prontas para consumo que 

contenham ingredientes de alta qualidade, que fornecem 

perfil nutricional adequado para fase de vida do animal e 

que promovam vantagens adicionais como a manutenção 

da adequada microbiota intestinal podem ser as preferidas 

no mercado.

A escolha desses ingredientes tem como objetivo 

promover maior digestibilidade, aproveitamento nutricional 

entre outros benefícios à saúde dos cães (MURRAY et al., 

1997; MAIA et al., 2010). A inclusão de ingredientes com 

qualidade alimentar semelhante aos de humanos, como a 

substituição de coprodutos pela inclusão de carne fresca, 

e de legumes e frutas são uma estratégia nutricional 

interessante (SWANSON et al., 2001; MILGRAM et al., 2005; 

BUFF et al., 2014; CARTER et al., 2014). 



Os coprodutos são resíduos de animais provenientes da 

indústria alimentícia, não destinados ao consumo humano, 

sendo o principal coproduto utilizado na indústria Pet 

Food a farinha de vísceras de aves (MILGRAM et al., 2005; 

BUFF et al., 2014; CARTER et al., 2014). A substituição desse 

ingrediente pode ser realizada com o uso de carne frescas 

proporcionando palatabilidade ao produto além de alta 

digestibilidade, além de ser um ingrediente semelhante 

ao consumido pelos humanos (TJERNSBEKK et al., 2016; 

CONNOLLY; HEINZE; FREEMAN, 2014).

Além da matéria prima diferenciada, o uso de ingredientes 

funcionais e nutracêuticos também marcam os alimentos 

de qualidade. Como exemplo de ingrediente funcional 

pode-se citar o extrato de Yucca schindigera, que é rico 

em saponinas que auxiliam na redução do odor fecal por 

inibirem a enzima urease e, consequentemente, bloqueiam 

a excreção de amônia nas fezes (MAIA et al., 2010).

Já os nutracêuticos são nutrientes ou parte dos alimentos 

com potencial benéfico à saúde (RAJASEKARAN et al., 

2008). O betaglucano, classificado como fibra solúvel 



proveniente do extrato de levedura (Saccharomyces 

cerevisiae), é um polímero de glicose indutor de efeitos 

benéficos à saúde de diversas espécies (RYCHLIK et al., 

2013). Efeitos locais e sistêmicos como imunomodulação; 

auxílio na saúde intestinal; diminuição da glicemia e do 

colesterol plasmático, além de ação como coadjuvante na 

redução das manifestações clínicas de algumas doenças 

como osteoatrite e doença inflamatória intestinal já foram 

relatados após a ingestão desta levedura (RYCHLIK et al., 

2013; ZAINE et al., 2014).

A glucosamina e a condroitina são nutracêuticos 

recomendados como coadjuvantes  no tratamento de 

osteoartrite em animais de companhia, e podem ser 

acrescentadas na ração, minimizando a necessidade 

de suplementação extra (RAJASEKARAN et al., 2008). A 

glucosamina regula a síntese de colágeno na cartilagem e 

pode fornecer efeitos anti-inflamatórios leves, enquanto o 

sulfato de condroitina inibe as enzimas destrutivas no fluido 

articular e na cartilagem. Ambos contribuem para a síntese 

de glicosaminoglicanos e proteoglicanos, importantes na 

formação da cartilagem (BEALE, 2004).



Os alimentos secos para cães em virtude de sua 

composição com alta quantidade de lipídios necessitam 

de antioxidantes para retardar o aparecimento de 

alteração oxidativas, evitar que estraguem e assim ocorrer a 

conservação do produto e fornecer maior tempo de prateleira, 

sem que ocorra perda do sabor e de nutrientes. Existem tanto 

antioxidantes ditos sintéticos e os naturais. Comumente 

tocoferóis (vitamina E), ácido ascórbico (vitamina C), ácido 

cítrico e alecrim estão entre os antioxidantes naturais mais 

comumente usados (HATAMOTO et al., 2006). Esses além 

das propriedades de conservação do alimento podem 

também possuir atividades funcionais orgânicas. 

O extrato de alecrim fornece proteção contra a oxidação 

de alimentos com gordura animal e óleos vegetais em 

temperatura ambiente, assim como o BHT (hidroxitolueno 

butilado) (IBAÑEZ et al., 2006).

A cúrcuma além de auxiliar na preservar a qualidade da 

ração (EL-BAHR, 2015), também parece atuar sob a saúde 

do indivíduo devido seus efeitos na imunidade e ações 

antioxidantes e anti-inflamatórias (MOLOSSE et al. 2019; 



CAMPIGOTTO et a., 2020). Já foram observados efeitos 

benéficos em cães com osteoartrite após a suplementação 

com cúrcuma (COLITTI et al., 2012). 

A inclusão de extrato de chá verde em alimentos para cães 

parece resultar em minimização da disbiose e inflamação 

intestinal, e no risco da obesidade (LI et al., 2020).

O acréscimo de prebióticos nas rações é fundamental à 

saúde intestinal por favorecerem a microbiota e o sistema 

imunológico (FAHEY et al., 1992).  Os prebióticos são 

compostos não-digeríveis que atuam como alimento para 

as bactérias intestinais benéficas do indivíduo e estimulam 

a imunidade local e sistêmica (WERNIMONT et al., 2020). 

Fontes de fibra de alta qualidade, como a polpa de 

beterraba, e os oligossacarídeos como frutoligossacarídeos 

(FOS) e os mananoligosacarídeos (MOS) estão entre os 

exemplos de boas fontes de prebióticos (VICKERS et al., 

2001; MIDDELBOS; FASTINGER; FAHEY, 2007; WAMBACQ 

et al., 2016; PAWAR et al., 2017).   



A fermentação desses substratos resulta na produção de 

ácidos graxos de cadeia curta conforme eles alcançam 

intactos o intestino grosso. Os ácidos graxos de cadeia curta, 

principalmente o butirato, atuam na saúde intestinal devido 

sua a ação imunomoduladora, controle do pH colônico, 

influência na motilidade intestinal, redução do dano oxidativo 

ao DNA, estímulo a proliferação e diferenciação celular, 

aumento do fluxo sanguíneo intestinal, inibição da replicação 

de células neoplásicas e diminuição da permeabilidade 

intestinal (GOUVEIA et al., 2006; APANAVICIUS et al., 2007; 

LIU et al., 2018; WERNIMONT et al., 2020).

A longevidade e a qualidade de vida dos cães são 

influenciadas pela nutrição e pelo manejo dietético (KEALY 

et al., 2002; LAWLER et al., 2005). É papel do médico-

veterinário informar os tutores de como alimentar seus pets 

de maneira adequada (BALDWIN et al., 2010), garantindo o 

suprimento nutricional básico e indo além, com alimentação 

cada vez mais saudável e prazerosa.
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A RAÇÃO



Ingredientes
e seus benefícios

Carne de frango

Fonte de proteína de alto 
valor nutricional que ajuda no 

desenvolvimento muscular.

Cenoura

Fonte natural de beta-caroteno 
que auxilia na proteção celular e 

imunidade.

Batata-doce

Rica em potássio, vitaminas B e 
carotenóides, que dão suporte 

ao sistema imunológico.

Brócolis

Rico em vitaminas E e C, 
selênio e manganês, com ação 

antioxidante no organismo.



Ingredientes
e seus benefícios

Nc

Arroz integral

Cereal integral rico em 
carboidratos complexos como 

fonte de energia equilibrada.

Alecrim

Atua de modo natural na 
conservação do alimento e na 
experiência mais rica de sabor.

Natural Complex

Composto natural rico em 
antioxidantes que auxiliam nas 

defesas do organismo.

Beterraba

Fonte de fibra solúvel para 
equilíbrio da microbiota 

intestinal.



Ingredientes
e seus benefícios

G&C

V&MEy

Aveia

Fonte de beta-glucanas para 
a saúde intestinal e energia 

equilibrada.

Extrato de yucca

Extrato vegetal que auxilia na 
redução do odor das fezes e na 

saúde intestinal.

Glucosamina e condroitina

Auxiliam no reforço das 
articulações.

Vitaminas e mineirais

Importantes reguladores das 
funções vitais do organismo.



Fonte de proteína
de alta qualidade

True é feita com carne 
de frango fresca, 
proporcionando uma 
altíssima palatabilidade e 
um maior aproveitamento 
dos nutrientes.

Sem farinha de vísceras de aves, um 
subproduto não destinado ao consumo 
humano, proveniente de resíduos animais da 
indústria alimentícia. Pode conter cabeças, 
pés, ossos e vísceras de aves.



Alimento super 
premium natural

Formulação feita com 
ingredientes naturais, sem 
conservantes artificiais, 
como BHA ou BHT, e sem 
ingredientes transgênicos. 
Os conservantes da 
ração são antioxidantes 
naturais: extrato de 
alecrim e tocoferóis.



True também é enriquecida com Natural 
Complex, um composto natural exclusivo 
rico em antioxidantes que fortalecem as 
defesas do organismo dos nossos pets.

Feito com:

Aloe Vera

Chá Verde

Cúrcuma

Alecrim

Marigold

Algas marinhas



Informações 
nutricionais

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Carne de aves, batata-doce, cenoura desidratada, brócolis desidratado, arroz integral, polpa de 

beterraba, aveia, farinha de carne de aves, arroz quirera, extrato de chá verde, extrato de alecrim, 

extrato de aloe vera, extrato de marigold, cúrcuma, farinha de algas Schizochytrium sp. , óleo de 

peixes, óleo de aves, aditivo prebiótico (parede celular de levedura, fruto-oligossacarídeos e inulina), 

aditivo palatabilizante, extrato de yucca, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, vitaminas 

(retinol, colecalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, menadiona bissulfito de sódio, ácido ascorbico, 

cloridrato de tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, biotina, pantotenato de cálcio, ácido 

fólico, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, cloreto 

de potássio, proteinato de zinco, óxido de zinco, óxido de manganês, proteinato de selênio, selenito 

de sódio), betaglutanos, zeolita, cloreto de sódio, ácido propiônico, concentrado de tocoferóis.

NÍVEIS DE GARANTIA

ENRIQUECIMENTO MÍNIMO POR KG DO PRODUTO: 
Vitamina A 16.000UI; Vitamina D3 1.400UI; Vitamina E 200UI; Vitamina C 100mg; Vitamina K 0,15mg; 

Vitamina B1 3mg; Vitamina B2 4,0mg; Vitamina B6 2,0mg; Vitamina B12 24mcg; Biotina 0,07mg; Ácido 

Pantotênico 10mg; Ácido Fólico 0,2mg; Niacina 16mg; Colina 690mg; Ferro 80mg; Cobre 1mg; Iodo 

1,4mg; Potássio 500mg; Manganês 5mg; Zinco 100mg; Zinco Quelato 50mg; Selênio 0,15mg; Selênio 

Quelato 0,01mg.



Guia de
alimentação

TRANSIÇÃO PARA TRUE

RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO

As quantidades são apenas uma sugestão e podem variar dependendo 
do cão, da atividade física e do ambiente. 

1º E 2º DIA
25% de TRUE e 75% 

de ração antiga.

3º E 4º DIA
50% de TRUE e 50% 

de ração antiga.

5º E 6º DIA
75% de TRUE e 25% 

de ração antiga.

7º DIA
100% de TRUE.
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