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A nutrição assume uma importância crescente na prevenção 
de doenças dos animais de companhia, tendo também um 
papel fundamental como complemento da terapêutica 
médica. Nalguns casos, e apenas com um suporte 
nutricional adequado, verifica-se a melhoria dos sinais 
clínicos, bem como a melhoria do bem-estar e da qualidade 
de vida dos animais com sensibilidades específicas. 

 

Casos em que se deve aconselhar um alimento 

dietético preventivo: 
 

• Pele sensível: a sensibilidade da pele aumenta com a 
exposição a alergenos, microrganismos patogénicos, 
utilização de produtos de higiene inadequados e negligência 
nos cuidados do pêlo. Os cães sujeitos a este tipo de 
agressões necessitam de um alimento diário equilibrado e 
adequado ao estado da pele, que funcione como suporte 
nutricional e que contribua para a regeneração e protecção 
cutâneas. Os alimentos dietéticos actualmente disponíveis 
no mercado para cães com pele sensível, têm na sua 
composição nutrientes de elevada qualidade que promovem 
a saúde da pele e do pelo: proteína hipoalergénica, ácidos 
gordos Ω-3 e Ω-6, vitaminas e minerais. Ex: Eukanuba Daily 
Care Sensitive Skin. 
 
• Digestão sensível: os problemas digestivos 
manifestam-se através de sinais tais como, vómitos, 
alteração do volume e consistência das fezes e flatulência, 
entre outros. A flora bacteriana intestinal contribui para a 
saúde do animal, produzindo nutrientes essenciais 
(Vitamina K e B12), e controlando a proliferação de 
microrganismos patogénicos. A alteração deste 
ecossistema conduz ao aumento da sensibilidade 
gastrointestinal. Os alimentos comerciais específicos para 
esta condição são compostos por ingredientes pouco 
agressivos para o tracto gastrointestinal (arroz), proteína de 
elevada digestibilidade, gordura reduzida e fibras 
prebióticas, para a manutenção do equilíbrio intestinal. Ex: 
Eukanuba Daily Care Sensitive Digestion. 

 
 
 
 
 

 

• Articulações sensíveis: Alguns cães têm uma grande 
predisposição para problemas articulares. Nestes animais há 
um desgaste mais rápido das articulações, que conduz a dôr, 
rigidez articular e claudicação. O alimento diário destes 
animais deverá contemplar nutrientes que contribuam para 
a manutenção do peso e da saúde das articulações, tais 
como proteína de elevado valor biológico, glucosamina e 
condroitina, ácidos gordos Ω-3 e Ω-6 e antioxidantes. Ex: 
Eukanuba Daily Care Sensitive Joints 

•  
• Excesso de peso: Alguns cães, seja pela sua raça, estilo 
de vida, ou estado fisiológico, têm mais tendência para o 
aumento de peso. Por sua vez, um animal com excesso de 
peso apresenta maior predisposição a doenças cutâneas, 
articulares e cardíacas, sendo a sua esperança de vida 
inferior à dos outros. O excesso de peso, é, pois, uma 
condição a evitar, e a nutrição assume um papel de grande 
importância. Os alimentos dietéticos preventivos 
disponíveis têm na sua composição fibras que promovem a 
saciedade e a L-carnitina que contribui para a redução da 
gordura e proteína de elevada qualidade para manter a 
massa muscular. Estes animais deverão ser também 
submetidos a uma actividade física moderada diária. Ex: 
Eukanuba Daily Care Overweight, Sterilized. 
 
• Envelhecimento: À medida que os cães envelhecem 
tornam-se menos resistentes às agressões exteriores, 
aumentando a sua susceptibilidade às doenças. Uma 
alimentação adequada à idade é fundamental para garantir 
a saúde e o bem-estar, sobretudo em animais idosos. Os 
alimentos dietéticos preventivos disponíveis no mercado 
contêm antioxidantes para reforçar o sistema imunitário 
(Vitamina E e β-caroteno) e proteína seleccionada para 
manter a condição corporal. Ex: Eukanuba Daily Care Senior 
9+. 


