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PROBLEMA DE PESQUISA
Que benefícios a maçã traz para a alimentação natural dos caninos?
JUSTIFICATIVA
Justifica-se a realização deste projeto pois, ao mesmo tempo em que se pode oferecer aos tutores uma
forma de alimentação natural para os caninos – sem o uso de produtos unicamente industrializados – também sugere-se aos produtores uma forma de aproveitamento do fruto não destinado à comercialização.
OBJETIVO
Identificar os efeitos da maçã na alimentação natural dos caninos.
METODOLOGIA

Pesquisa qualitativa
Caráter exploratório e descritivo
Técnica de coleta de dados: entrevistas em profundidade com profissionais da área como médicos
veterinários, biólogos e técnicos em agropecuária.
Técnica de análise de dados: análise de conteúdo.
RESULTADOS

Os resultados mostram que a maçã é um alimento indicado na alimentação natural dos cães, pois a fruta
possui vitaminas A, C e E, que auxiliam no funcionamento da visão, crescimento dos ossos e ação antioxidante. Contudo, os animais não devem ingerir as sementes da fruta, pois podem causar danos a sua saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da maçã como forma de alimentação natural dos caninos é estimulada pelos profissionais
da área, pois apresenta-se como uma alternativa de alimentação palatável e saudável. Desta forma, a
exploração desse subproduto poderia ser incentivado junto aos produtores de maçã, como forma de
aproveitamento da fruta não destinada ao consumo humano.
Figura 1
Os profissionais que atuam na promoção à saúde dos caninos
incentivam a elaboração de rações com uso de alimentos naturais,
como mostra a Figura 1:
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