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NÃO ESTÁ FÁCIL,
MAS ESTAMOS AQUI

N

o último mês, uma campanha movimentou as redes sociais dos
médicos-veterinários: “Not One More Vet”, ou em português, “nem
um veterinário mais”, como forma de conscientizar sobre a neces-

sidade de se falar dos altos casos de suicídio que atingem os profissionais.
Um assunto tão importante como esse não deve ficar restrito apenas
aos meses em que são dedicadas campanhas a ele, como o Janeiro Branco, para saúde mental, e Setembro Amarelo, para o suicídio. Assim, o psicólogo Victor Campos explicou como identificar no colega de trabalho
– e em si mesmo – sinais de que a pessoa precisa de ajuda. São tempos
difíceis e se falar de saúde mental nunca foi tão importante para todos.
Completamos um ano de distanciamento social e de luta contra a
covid-19 no Brasil. Muita coisa mudou de lá para cá, dentre elas a relação tutor-pet; e dentro dessa mesma relação, a alimentação do cão
e do gato também, médicos-veterinários e zootecnistas falam das mudanças da alimentação dos animais de companhia com os tutores ficando mais tempo em casa. Será que estão exagerando nos petiscos e
afins? E quais são as orientações que devem ser passadas aos tutores?
Além da preocupação com a pandemia, é necessário ter preocupação com as doenças infectocontagiosas dentro da clínica. Como
preveni-las é o tema da matéria da editoria Zoom desta edição.
Fico por aqui com o desejo de boa leitura e de saúde para todos!
#NOMV

CIRCULAÇÃO DIRIGIDA
A Revista Cães&Gatos (ISSN 0103-278X) é uma publicação
brasileira e mensal. Seu conteúdo editorial é focado na
profissionalização do mercado pet. Os artigos assinados não
expressam necessariamente a opinião dos editores. Não é
permitida a reprodução parcial ou total dessa publicação, por
qualquer meio, sem prévia autorização da editora, sob as penas
de Lei registrada no Regime Especial DRT-1 nº 011391/90.
Periodicidade: Mensal
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NOSSO BBB É:
BICHO, BEM-ESTAR
E BIODIVERSIDADE
QUANTAS pautas sobre esses três temas você já viu em nosso portal de notícias? Sobre animais, é diário, claro,
já que somos um veículo de comunicação sobre a Medicina Veterinária,
mas, igualmente, trazemos conteúdos sobre bem-estar e biodiversidade.
Todas essas temáticas estão entrelaçadas e são pautas importantes a serem debatidas.

ços populares a cães e gatos de famílias carentes, bem como é envolvida
em iniciativas de controle populacional de gatos ferais, a fim de minimizar
prejuízos a outras espécies das regiões
brasileiras. Tá aí o BBB do nosso portal:
bichos, bem-estar e biodiversidade!
› FALANDO em trabalho de
manejo com gatos, Fernando de Noronha (PE)
foi palco para uma equipe
capturar, esterilizar e devolver os felinos daquela
região, por meio do método CED. A Ampara Animal,

› EM MARÇO, mês da mulher, entrevistamos a médica-veterinária Katia
Chubaci, que realiza mutirões de castração a pre-

CARTAS/ON
RevistaCaesGatos |

@revistacaesgatos

Concordo plenamente! Tenho um
gato que só nos dá alegria e amor.
Companheiro de todas as horas.
Cláudio Boscardin,
sobre reportagem do
Dia dos Animais,
via facebook.com/RevistaCaesGatos
Que linda essa edição.

Yan Alencar,
médico-veterinário, na capa da
edição de março da C&G VF,
via instagram.com/RevistaCaesGatos
Foi um prazer fazer parte dessa matéria. Obrigado pela oportunidade e pelo
convite, jornalista Wellington Torres.
Junior Soares,
veterinário, sobre a reportagem
em comemoração ao
Dia Nacional dos Animais
6 • caesegatos.com.br
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Gostaria de ver pautas sobre reprodução animal no portal da C&G VF.
Matheus Perna,
estudante de Medicina Veterinária,
via instagram.com/RevistaCaesGatos

ERRAMOS!
Na edição 259, editoria Zoom, publicamos que a médica-veterinária
FabianaCecíliaCassianoconquistou
o segundo lugar no Prêmio Ceva de
Pesquisa Clínica, em 2018. Porém,
a profissional teve sua pesquisa
premiada em primeiro lugar.

MANDE SUA OPINIÃO,
SUGESTÕES E CRÍTICAS PARA NOSSA
SEÇÃO “CARTAS” PELO E-MAIL:
sthefany@ciasullieditores.com.br

gestores ambientais e veterinários estiveram envolvidos na
ação da ilha,
onde passaram pelo processo 96 indivíduos e outros 144 foram capturados e devolvidos imediatamente após a captura, pois estavam
castrados. “Em Fernando de Noronha,
o trabalho de controle torna-se especialmente importante porque temos
o nobre trabalho de proteger as espécies nativas da ilha. Noronha possui
um ecossistema riquíssimo e frágil
que precisa da nossa atenção”, destaca
o gestor ambiental, Eduardo Pedroso.
› NO ÚLTIMO mês, também abordamos
uma pauta sobre as várias espécies
de bichos, cujo assunto até poderia
render mais um “B” para nossa sigla: Brasileiros têm uma aproximação cultural com os animais de companhia. De acordo com o médico-veterinário, Junior Soares, a importância de cães, gatos e até animais exóticos que, hoje, estão ganhando espaço como pets
das famílias,
remete às
necessidades
passadas. O
profissional
ainda aponta
os papéis de
outros animais em diversas culturas do mundo.
Essa foi a retrospectiva de março.
Siga nosso perfil no Instagram (@revistacaesgatos) e nos mande sugestões de temas que você quer conferir
em caesegatos.com.br!

CURSOS&EVENTOS
Por Sthefany Lara | Envie-nos seu evento: sthefany@ciasullieditores.com.br

› JUNHO

FEIPET
A Feipet anuncia data da edição
presencial deste ano: 6 a 8 de junho, das 13h
às 20h, na Fenac, em Novo Hamburgo (RS).
A Feira terá entrada gratuita para profissionais da área. Todas as informações sobre o
evento, bem como a programação do
Seminário Vet360, Campeonato de tosa
groom sul e Espaço grooming estão
disponíveis pelo site

feipet.com.br.

› ABRIL

› ABRIL

› ABRIL/MAIO

CIRURGIA
ABDOMINAL

HEMATOLOGIA NO
ENDOCRINOPATA

CIRURGIA
VETERINÁRIA

A Fundação de Apoio a
Pesquisa, Ensino e Extensão (Funep) realiza o III
Curso prático avançado
de cirurgia abdominal, nos
dias 29 e 30 de abril, no
Hotel Recreativo São Jorge, em Jaboticabal (SP).
Os palestrantes serão os
professores doutores Jorge Luiz Costa Castro e Rafael Ricardo Huppes. O curso é voltado para profissionais e estudantes de Medicina Veterinária.
Informações
e inscrições
pelo Qr Code.

Nos dias 23 e 24 de abril,
a Endocrinovet realiza o I
Curso de Hematologia no
Endocrinopata. O curso
será transmitido ao vivo
pela plataforma Zoom. Entre os palestrantes estão
Camila Martos Thomazini e
Alessandra Martins Vargas.
Os temas abordados são,
entre outros, “Relação dos
distúrbios hormonais com
a produção de células sanguíneas”,“Quaisexameshematológicos solicitar para o
paciente endocrinopata?”
Informações
pelo Qr Code.

O I Simpósio Nacional de Cirurgia Veterinária do Grupo de Estudos de Cirurgia
Veterinária (Gecivet-BR)
acontece entre os dias 30
de abril a 2 de maio. As
inscrições serão realizadas pelo Sympla com palestras transmitidas via
Zoom. Ao todo serão quatro módulos: grandes
animais, pequenos animais, animais silvestres
e gestão de carreira.
Mais informações
podem ser obtidas
pelo e-mail
gecivetbrasil@gmail.com.

GESTÃO EM
SAÚDE VETERINÁRIA
A Fundação Dom Cabral,
com o apoio da Associação
Brasileira dos Hospitais
Veterinários (ABHV) e da
PremieRpet, lança o Programa de Desenvolvimento de Gestão em Saúde
Veterinária, direcionado à
capacitação de proprietários e gestores de clínicas,
hospitais e centros diagnósticos, desenvolvendo
aspectos fundamentais da
gestão. As inscrições para
a primeira turma estão
abertas e são direcionadas
aos afiliados da ABHV. A
duração do Programa será
de sete meses. Parceiros da PremieRpet serão
contemplados com uma
bolsa de 50%, financiada
pela empresa com o objetivo de incentivar o aperfeiçoamento profissional.
Informações
e inscrições:
contato@abhv.com.br
ou (11) 94554-6765
(WhatsApp).

Para conferir mais cursos e eventos que acontecerão
em todo o Brasil em 2021, acesse a agenda completa da CÃES&GATOS VET FOOD
utilizando o QR code ao lado.
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Catarina Mosquete, em casa

|

catarina@ciasullieditores.com.br

SERVIÇO

Promoção de alívio
ANIMAIS com câncer podem receber, agora,
cuidados paliativos no Hospital Veterinário
da Unesp. O serviço é baseado na proposta do
trabalho de mestrado da médica-veterinária
Beatriz Furlan Paz, intitulado “Cuidados Paliativos no Tratamento de Cães e Gatos com
Câncer: A Promoção do Alívio de Sintomas
e a Perspectiva do Tutor” e que passou pela
comissão de ética animal e ética humana, pois
envolve os tutores dos pets que serão assistidos.
O projeto da médica-veterinária Beatriz
possui o apoio da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (fapesp) e
tem a orientação do professor doutor Andrigo
de Nardi, supervisor do Hospital Veterinário.
O trabalho desenvolvido por Beatriz é coorientado pela professora Marília Gabriele
Prado Albuquerque Ferreira, doutora pela
FCAV-Unesp com ênfase na área de Oncologia.
De acordo com Beatriz, estudos em humanos avaliaram que a inserção do cuidado
paliativo promove melhora da qualidade de
vida dos pacientes e maior tempo de vida, submetendo-os a tratamentos menos agressivos
no final da vida. “Portanto, o cuidado paliativo
veterinário será ofertado para animais com
câncer desde o diagnóstico de sua doença
oncológica, podendo ser iniciado em qualquer
etapa do adoecimento do paciente”, afirma.
O que seria o cuidado paliativo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os
cuidados paliativos se referem à assistência
promovida por uma equipe multidisciplinar
e interdisciplinar que objetiva a melhoria da
qualidade de vida do paciente e de seus familiares –no universo veterinário, busca o alívio
do sofrimento dos pets e de seus tutores.

8 • caesegatos.com.br

PRINCÍPIOS DOS CUIDADOS
PALIATIVOS VETERINÁRIOS:

1
2
3
4

Devem ter início o mais precocemente possível,
desde o diagnóstico da doença;
Devem reafirmar
a vida e sua importância;
Devem compreender a morte como um processo
natural, sem antecipá-la nem postergá-la;

Devem promover avaliação, reavaliação e alívio
da dor e de outros sintomas desagradáveis
– os cuidados paliativos não visam substituir
as terapias que objetivam o tratamento da doença;

5

Devem perceber o paciente em toda
sua completude: aspectos físicos, emocionais
e sociais do animal e de seus tutores;

6
7

Devem oferecer o melhor suporte ao paciente
com foco na melhora da qualidade de vida;

Devem compreender que os tutores
e os responsáveis têm grande importância
no processo de cuidado, oferecendo-lhes suporte
e amparo durante o adoecimento e o luto.
Os médicos-veterinários podem indicar
o serviço aos tutores, para isso, é necessário
que se tenha encaminhamento do profissional de Medicina veterinária ou entrar em
contato diretamente com a equipe responsável, por meio do e-mail da médica-veterinária
Beatriz: bf.paz@unesp.br. ◘

Fotos: divulgação e banco de imagens C&GVF

› STHEFANY L AR A , EM CASA
sthefany@ciasullieditores.com.br

PARCERIA

Comemorar
e apoiar
causas, sempre

LANÇAMENTO

Benefícios
comprovados
CHEGA ao mercado um suplemento
alimentar para cães e gatos com
betaglucanas, o Macrogard, da
Avert Saúde Animal, divisão veterinária da farmacêutica Biolab.
Composto por β-1,3/1,6 glucanas
purificadas derivadas da parede de
levedura (15mg/kg), pode ser indicado para pets em qualquer idade.

CONSCIENTIZAÇÃO

Cuidar de
quem cuida
da gente
EM 14 de março foi comemorado
o Dia Nacional dos Animais. A data
visa reforçar a importância da
guarda responsável e conscientizar sobre benefícios da convivência entre humanos e animais.
Estudos realizados pelo Centro de Nutrição e Bem-estar Animal WALTHAM, da Mars Petcare,
apontam que a socialização com
gatos e cães diminui os níveis de

“Os benefícios de Macrogard
são comprovados por mais de cem
publicações científicas e, agora, está
disponível para o uso em cães e gatos
de maneira fácil e prática, auxiliando
os médicos-veterinários”, comenta a gerente de Produtos da linha
Nutrição da Avert, Priscila Brabec.
O lançamento possui duas apresentações: O Macrogard Small
Size - comprimidos bissulcados e
palatáveis para cada 6kg de peso
corporal – e o Macrogard Pet, com
comprimidos bissulcados e palatáveis para cada 12kg de peso corporal.

estresse e aumenta a produção
de hormônios que trazem a
sensação de felicidade nos seres humanos. Segundo a Mars,
estudos indicam a associação
entre ser tutor de um pet e uma
vida mais longa, pois a relação
traz benefícios para diversos
aspectos da vida, incluindo a
saúde física, mental e social.
Por isso, o tutor deve ser
conscientizado sobre a necessidade de compromisso com a
saúde do amigo, incluindo cuidados com a sua saúde mental,
principalmente no período em
que vivemos, afinal, as questões
emocionais podem determinar a
qualidade de vida do pet.

A SPECIAL Dog Company comemora 20 anos de parceria com a
Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Fundação
Abrinq). A Fundação defende a
educação inclusiva, com garantia
de acesso e qualidade em todas
as etapas da educação básica, a
promoção de vidas saudáveis, a
corresponsabilidade na Gestão
Pública e a proteção dos direitos
de toda criança e adolescente.
Ao se unir à ONG, a empresa
assume o compromisso de evoluir com esta importante agenda.
Suas ações estão focadas na
qualificação da educação básica,
no apoio a iniciativas de proteção
social e na oferta de espaços
seguros para que crianças e adolescentes não estejam expostos a
violações de direitos e tenham a
oportunidade de se desenvolver
de forma segura e saudável.
“Uma parceria tão sólida e duradoura precisa ser comemorada,
pois é fundamental contribuirmos,
cada vez mais, para que as crianças
tenham uma infância plena em
direitos. Isso faz parte de nosso
compromisso com a sociedade e é
pilar de nosso Programa de Responsabilidade Social”, afirma o gerente
de Desenvolvimento Sustentável
da empresa, João Paulo Figueira.

João Paulo
Figueira
comenta
celebração
de 20 anos de
parceria entre
a Special Dog
Company e
a Fundação
Abrinq
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MEDICAMENTO

Adeus ao estresse

Neptra,
da Elanco,
necessita
apenas uma
aplicação para
combate à
otite externa

Fotos: divulgação e banco de imagens C&GVF

DOENÇA que afeta um em cada cinco cães,
a otite externa é uma inflamação do canal
auditivo que, geralmente, está associada
à infecção. Pode causar uma série de desconfortos no pet, dentre eles, inchaço e dor.
Há diversas causas para seu surgimento,
como alergias, água dentro da orelha, predisposição da raça, corpo estranho e parasitas no
canal da orelha. A fim de garantir um tratamen-

to que não seja estressante para o pet, a Elanco
lançou o Neptra, medicamento que viabiliza o
tratamento da otite com uma única dose aplicada pelo médico-veterinário. “Nós trabalhamos
com foco no bem-estar dos animais e tutores.
No caso dos pets, entendemos o quanto eles
significam para seus tutores, sendo, na maioria
das vezes, considerados membros da família. Por
isso, oferecer soluções inovadoras que auxiliam
no conforto desses animais e na relação que
possuem com seus tutores é muito importante
para nós”, afirma a publicitária e Coordenadora
de Marketing na Elanco, Karina Toledo.

PremieRpet
indica que o
veterinário
auxilie o tutor
na escolha do
alimento ideal

ALIMENTAÇÃO

Importante
escolha
A BOA Nutrição é fundamental para qualquer ser
vivo. Atualmente, há uma infinidade de opções
de alimentos e, talvez, o tutor não saiba qual a
escolha ideal para seu animal de companhia.
“Os tutores devem ficar atentos ao que
colocam no carrinho, optando, sempre que
possível, por produtos de alta qualidade e que
10 • caesegatos.com.br

atendam às especificidades do pet”, indica o
médico-veterinário, supervisor de capacitação
técnico-científica da PremieRpet, Flavio Silva.
Os alimentos para pets, hoje em dia, são
segmentados. “Existem os alimentos standard, premium, premium especial e super
premium. A diferença entre eles está na
composição do produto, na qualidade, nos
benefícios e isso interfere até na quantidade
que deve ser oferecida”, diz Flavio, ressaltando que o médico-veterinário deve auxiliar o
tutor na avaliação do que se adequa melhor
às necessidades individuais do pet.

Abril / 2021 • 11
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SAÚDE

PREMIAÇÃO

Título que
causa orgulho
A VETNIL recebeu um prêmio da
Great Place to Work Brasil (GPTW), classificada entre as 20 “Melhores Empresas para se Trabalhar em 2020”,
no Ranking São Paulo - Empresas
de médio porte do interior Paulista.
Com cerimônia on-line, a premiação, foi realizada em parceria com a

CONTRATAÇÃO

Diversidade
na prática
A DIVISÃO de Pets da Boehringer
Ingelheim Saúde Animal anunciou, em março, a contratação de
27 promotores de vendas em diversas regiões do Brasil, fruto de
uma linha de contratação que busca mais diversidade dentro de seu
quadro de funcionários e parceiros.
O processo seletivo foi conduzido pela Compart e contou
com o apoio de ONGs que coletaram currículos para participação. Entre os selecionados, 73%
são mulheres, 15% possuem ida-

12 • caesegatos.com.br

Vetnil é
Gazeta do Povo e a Aspremiada no
sociação Brasileira de
Great Place
Recursos Humanos de
to Work Brasil
São Paulo (ABRH-SP) e
(GPTW)
contou com a participação de 815 empresas de pequeno, médio e grande porte do interior e região
metropolitana de São Paulo, premiando
as 20 melhores de cada categoria.
O prêmio é dado às empresas que valorizam seus colaboradores, que pensam
no ambiente de trabalho, convivência, liderança, empatia e que dão oportunidades,eainda,combatemasdiscriminações.

de acima de 40 anos e 15% são
negros. “Essas vagas preenchidas para promotores de vendas
retratam o caminho de expansão que a empresa tem projetado para os próximos anos", afirma a gerente de Trade Marketing
da companhia, Carolina Costa.
Segundo ela, as vagas foram
abertas a todos os perfis de profissionais, sem qualquer restrição
para questões como idade, gênero, experiências anteriores ou outros fatores: "O nosso foco é diversificar cada vez mais o nosso quadro de colaboradores e parceiros
e a participação de ONGs é muito
importante neste processo. Seguiremos com esta mentalidade para futuras contratações", reforça.

MARÇO é um mês focado na conscientização sobre prevenção de
doenças nos rins, porém, não só
nessa época o tema deve ser debatido. Segundo o Conselho Regional
de Medicina Veterinária de São
Paulo (CRMV/SP), estudos indicam
que um em cada dez cães, e três
em cada dez gatos desenvolvem a
Doença Renal Crônica (DRC), em
que a insuficiência renal persiste
por um período prolongado.
O presidente da Comissão
Técnica de Clínicos de Pequenos
Animais (CTCPA) do CRMV/SP, Marcio Thomazo Mota, afirma que cães
e gatos podem desenvolver a DRC
em qualquer idade. No entanto, estima-se um aumento de até 80% na
incidência de problemas nos rins
em animais idosos, devido ao processo natural de envelhecimento.
O médico-veterinário, membro
da CTCPA/CRMV-SP, Otávio Verlengia explica que os principais fatores
de risco para a DRC são avanço da
idade, raças predispostas, comorbidades, dieta desbalanceada,
ingestão de substâncias nefrotóxicas e insuficiência renal aguda.
Os tutores precisam ser informados sobre a importância
dos check-ups rotineiros para
que o problema seja prevenido ou
descoberto no início.

Fotos: divulgação e banco de imagens C&GVF

É importante
falar sobre
o ano todo

HIGIENE

Cuidados
com os felinos
SEMPRE lemos sobre o quão estressante um banho pode ser para o felino.
Mas será que o tutor sabe sobre como
cuidar da higiene da espécie? A marca
de produtos para cuidados com animais de estimação, recém lançada pela
Unilever no Brasil, Cafuné, convidou
os médicos-veterinários Rita Ericson
e Ronaldo Lucas para desmistificar os
estigmas acerca da higiene dos felinos.
Há alguns pontos que precisam ser
passados aos tutores, como:
A espécie precisa de cuidados e
produtos específicos para higiene;
manter a caixa de areia sempre limpa
é indispensável para a qualidade de
vida deles; mesmo com a pandemia as
patas não devem ser higienizadas com
álcool; às vezes um banho cai bem. Há
casos em que o tutor deve estar atento
à necessidade de higienizar o seu pet,
como em situações de obesidade e

durante tratamentos dermatológicos.
Para isso, a linha de produtos Cafuné
inclui toalhas umedecidas sem fragrância com mais de 95% de água purificada
em sua formulação e traz combinações
de diversos ingredientes para uma
limpeza suave em áreas delicadas, tudo
pensando nos pets mais sensíveis.

Cafuné indica alguns
conselhos sobre
higiene que devem
ser passados aos
tutores de felinos
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NEM UM
VETERINÁRIO
MAIS
Falar, de forma consciente,
sobre suicídio pode ajudar pessoas
que passam por momentos
difíceis. Campanha nas redes
sociais aborda o tema
› STHEFANY L AR A , EM CASA
sthefany@ciasullieditores.com.br

N

o último mês, muitos médicosveterinários acrescentaram
às fotos de perfil das redes sociais um filtro que incluía a sigla “NOMW”, com a bengala de
Asclépio sobre o V. NOMW é uma sigla em inglês de “Not One More Vet” (Nem Um Veterinário Mais). Também foram utilizadas em publicações as hashtags #notonemorevet e #NOMV.
A campanha nas redes é uma maneira de lembrar que a classe possui uma das maiores taxas de suicídio em meio às demais profissões.
Um tema tão delicado como esse precisa de
muita atenção. Por isso, entrevistamos o psicólogo e mestrando em Psicologia Victor Linking
Magalhães Campos para falar sobre os cuidados com a saúde mental e, ainda, ajudar os colegas que se encontram diante desse problema.
Segundo ele, existem alguns fatores de risco universais para o suicídio, como o diagnóstico de transtornos mentais; a dependência química; a desesperança e a ausência de propósitos de
14 • caesegatos.com.br

UM PONTO IMPORTANTE

Debater sobre o suicídio não é algo fácil, mas de
extrema importância. Campos lembra que existe
um mito de que falar sobre o tema pode estimular
pessoas a cometê-lo. “Mas já sabemos, por meio
de pesquisas, que não é bem assim. Falar sobre
suicídio de forma responsável (apontando os fatores de risco que mencionamos e aconselhando
a procurar ajuda) funciona muito bem para diminuir os índices desse problema. Devemos falar sobre suicídio, apontando que ele existe, que
tem alto índice, mostrando quais seus fatores de
risco e ressaltando a importância de procurar
ajuda profissional, quando houver suspeita de
que ele pode ocorrer, como mencionado”, afirma.
Para ele, campanhas como o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização sobre o suicídio, e o Janeiro Branco, de conscientização da
importância de se promover saúde mental em
geral, são ótimas, mas, também, é preciso tocar
neste assunto no restante do ano. “Falar sobre
isso, responsavelmente, como estamos fazendo aqui, acredito que só pode trazer benefícios”.

CVV
Centro de
Valorização da
Vida (CVV) realiza
apoio emocional
e prevenção do
suicídio, atendendo voluntária
e gratuitamente
todas as pessoas
que querem e
precisam conversar, sob total
sigilo por telefone, e-mail e chat
24 horas todos
os dias. Informações podem ser
obtidas pelo site
cvv.org.br, e pelo
telefone 188.

AJUDA PROFISSIONAL, SEMPRE

O psicólogo afirma que, frequentemente, muitas
pessoas, com as melhores intenções, disponibilizam as redes sociais e tempo para acolher pessoas em sofrimento e evitar o suicídio. “Isso é ótimo, mas devemos nos lembrar de que nem todo
mundo tem o preparo necessário para acolher o
Fotos: divulgação e banco de imagens C&GVF

vida; crises financeiras; pertencimento a populações socialmente oprimidas; passar por um luto;
isolar-se; sofrer agressões; conflitos familiares e
muitos outros. “A presença de algum desses fatores não quer dizer que a pessoa realmente vá
se suicidar ou pensar no suicídio (que é o que
chamamos de ideação suicida), mas são sinais
que ligam o alerta para essa possibilidade”, diz.
“A atuação em Medicina Veterinária, sabemos, exige muitos desafios que podem se associar a vários desses fatores de risco. Há o estresse ocupacional relativo à complexidade da avaliação e do tratamento de muitos casos, além do
isolamento que a carreira clínica pode promover, sempre interagindo no ambiente de trabalho com animais não-humanos e, às vezes, restando pouco tempo para relacionamentos interpessoais ou para a criação de uma rede de
apoio com pessoas que lhe façam bem”, afirma
e completa que o estresse relacionado a se estabelecer profissionalmente no início da carreira e a forma de lidar com a morte e com a
eutanásia, que, frequentemente, permeiam a
profissão, podem ser mais complicadores que
predispõem ao sofrimento e à ideação suicida.
Campos ainda acrescenta que a ansiedade, síndrome de Burnout, entre outros problemas psicológicos, podem levar à ideação suicida. “Frequentemente, observamos o desejo ou a
tentativa de tirar a própria vida junto com vários
transtornos mentais, como a ansiedade generalizada, a depressão, o estresse ocupacional (que
chamamos de síndrome de Burnout), o transtorno bipolar, o pânico, o transtorno da personalidade borderline. Mas cuidado: nem sempre é
assim. Às vezes, qualquer sofrimento ou dificuldade de vida pode ser suficiente para condicionar o suicídio. Por isso, é importante que
todo mundo procure ajuda quando o sofrimento persiste há bastante tempo, sem perspectiva de melhora ou de resolução dos problemas.”

UM OLHAR PARA O COLEGA

Se um colega está passando por situações citadas, é possível ajudá-lo. Segundo Campos, além
dos fatores comentados, algumas falas que demonstram falta de esperança, insatisfação com
a vida, solidão, também são sinalizadores. “A única maneira aconselhável de lidar com isso é se
disponibilizar a ouvir a pessoa e aconselhar a
procura de um(a) profissional de saúde mental,
seja da Psicologia, seja da Psiquiatria. Somente
profissionais conseguem avaliar e propor a melhor maneira de lidar com a ideação”, afirma.
“Podemos perguntar à pessoa em sofrimento o
que ela deseja que seja feito para melhorar seu
bem-estar, mas, também, devemos nos lembrar
de que insistir muito pode sufocá-la. O melhor
é ouvir, acolher e aconselhar a busca de ajuda,
além de procurar estimular atividades prazerosas com ela, que promovam seu bem-estar”.

outro, entender o que está acontecendo e aconselhar a melhor saída. O primeiro passo, sempre, para
alguém em sofrimento grave ou crônico, deve ser
procurar a ajuda técnica. Um(a) profissional tem
as melhores ferramentas para avaliar com segurança o problema e propor o melhor meio de lidar
com isso tudo, junto com a pessoa em sofrimento”.
Por fim, ele fala aos profissionais de Medicina Veterinária: “quando as dificuldades e complexidades esperadas da profissão se tornam
muito pesadas, constantes, e sente que não consegue sair delas sozinha ou sozinho, é importante buscar ajuda, até para conseguir realizar seus
atendimentos e sua prática em geral com o melhor cuidado e eficácia”, finaliza. ◘

Victor Linking Magalhães
Campos é mestrando
em Psicologia pela
Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (UFMG)
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PERIGO
INVISÍVEL
HÁ DOENÇAS QUE PODEM, FACILMENTE, SER
TRANSMITIDAS A OUTROS ANIMAIS E, ATÉ MESMO, AOS
HUMANOS. DESINFECÇÃO DO AMBIENTE E MÃOS É
AÇÃO BÁSICA PARA CONTROLE

O médico-veterinário, presidente da Comissão Nacional de Estabelecimentos Veterinários (CNEV), do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), Zohair Saliem Sayegh,
comenta que as salas de atendimento devem
conter pia para higienização das mãos, dispensers com detergente e papel toalha. “Os
ambientes devem ser higienizados após cada atendimento; os mobiliários devem ser
revestidos de material lavável e impermeável, não apresentando furos, rasgos, sulcos e
reentrâncias. É necessário manter a qualidade dos processos de desinfecção e esterilização de equipamentos e materiais após cada
atendimento e garantir ações eficazes e contínuas de controle de vetores e pragas”, diz.

16 • caesegatos.com.br

Sayegh comenta que as doenças infectocontagiosas são causadas por um agente patogênico
e as vias de contágio são diversas: ambiente, contato com objetos contaminados, água e agentes
vetores. “O contágio ocorre de acordo com a fisiopatologia da doença. No caso da babesia e erlichiose, é importante eliminar o vetor carrapato
tanto do ambiente, como do cão e gato, e isso é
um desafio. É indicado o uso de carrapaticidas,
coleiras no animal e higiene do local”, afirma.
No caso da cinomose, segundo ele, o agente
é um vírus e a única prevenção é pelo correto
programa de vacinação. “Se identificada doença em algum animal, ele deve ser separado de
outros animais. Seus comedouros devem ser
lavados diariamente e não compartilhados. A
contaminação pode ser direta, pelo contato
com secreções do animal contaminado, ou
indireta, pelo contato com objetos contaminados por essas secreções”, explica Sayegh.
A médica-veterinária, pós-graduanda em
Microbiologia, presidente da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares e coordenadora
do setor de Internação do Hospital Veterinário
Animal Clinic - Unidade Batel, Etienne Yumika
Komatsu, comenta que a transmissão de

Foto: banco de imagens C&GVF

A

APESAR DE NEM TODAS AS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS SEREM
ZOONOSES, ELAS PODEM OFERECER
RISCOS A HUMANOS E OUTROS ANIMAIS E, POR ISSO, É PRECISO SEGUIR
MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO QUE GARANTAM SEGURANÇA A PACIENTES E
TUTORES. MAS QUAIS SERIAM ELAS?

› CATARINA MOSQUETE , EM CASA
catarina@ciasullieditores.com.br
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OS AMBIENTES
DEVEM SER HIGIENIZADOS APÓS CADA
ATENDIMENTO;
OS MOBILIÁRIOS DEVEM
SER REVESTIDOS DE MATERIAL LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, NÃO APRESENTANDO FUROS, RASGOS,
SULCOS E REENTRÂNCIAS
ZOHAIR SALIEM SAYEGH,
MÉDICO-VETERINÁRIO, PRESIDENTE
DA COMISSÃO NACIONAL DE
ESTABELECIMENTOS VETERINÁRIOS
E DO CONSELHO FEDERAL
DE MEDICINA VETERINÁRIA
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cluímos as seis metas internacionais de segurança do paciente, de atenção obrigatória em
unidades de saúde humana pelo Ministério da
Saúde, que inclui a prevenção de infecções hospitalares por meio de medidas de segurança
durante administração de medicações, procedimentos cirúrgicos e outros. Também temos
um serviço de internação para pacientes diagnosticados com doenças infectocontagiosas
com um internamento exclusivo (isolamento)
e seguro, garantindo a contenção da doença
e a não possibilidade de transmissão para os
demais pacientes. O isolamento possui uma
área de preparação com pedilúvio, lavagem
de mãos e paramentação do profissional, com
a higienização sendo realizada antes e após o
contato com esses pacientes. Mesmo com todos esses cuidados, ainda designamos uma
equipe exclusiva para o manejo deles”, detalha.
O hospital, segundo ela, também conta com
um Programa de Controle de Infecções Hospitalares, assim como em hospitais humanos,
composto por uma Comissão de Controle de
Infecções Hospitalares, que inclui médicos-veterinários clínicos, intensivistas, patologista,
microbiologista, hematologista e infectologista.
O médico-veterinário e diretor do Hospital Veterinário Fajardo, Marcello Leone Miranda Fajardo, acrescenta que é preciso levar
em conta quais destas doenças são zoonoses.
“Sendo algumas de enorme potencial de transmissão para seres humanos, como esporotricose e leishmaniose, por exemplo, podem ser
utilizados métodos preventivos e terapêuticos, protegendo não somente os colaboradores, mas, também, os clientes e pacientes

Foto: Gilberto Soares (Giba)/CFMV

doenças infecciosas depende do tipo de agente
infeccioso, vias de transmissão e de uma porta
de entrada para o hospedeiro susceptível. O entendimento dessa cadeia epidemiológica é imprescindível para a adoção de medidas de segurança que evitem a propagação dessas doenças.
“Por exemplo, doenças como a babesiose e
erliquiose são causadas por bactérias e protozoários que necessitam de um vetor capaz de
transmitir mecanicamente esse agente infeccioso a um hospedeiro. No caso, a transmissão
ocorre pela inoculação do sangue de um animal
contaminado para um sadio, por intermédio
do carrapato. No entanto, em ambiente hospitalar, essa infecção também poderia ocorrer
em procedimentos de transfusões sanguíneas,
agulhas ou instrumentais contaminados”, diz.
Já a cinomose, é uma doença altamente
contagiosa causada por um vírus que infecta células de defesa, causa sua destruição e,
posteriormente, se dissemina por vários tecidos do organismo, incluindo sistema nervoso,
trato gastrointestinal, tegumentar, endócrino,
respiratório e geniturinário. A transmissão se
dá por meio de contato direto por aerossol ou
gotículas de secreções e exsudados liberados
por animais infectados, conforme Etienne.
Ela complementa que é importante entender a transmissividade de um agente infeccioso e, dessa forma, implementar ações
preventivas nos ambientes hospitalares, desde a higienização correta das mãos, desinfecção de superfícies, esterilização de materiais cirúrgicos, assim como triagem e investigação diagnóstica adequada do paciente.
“No Hospital Veterinário Animal Clinic, in-

que ali transitam. Em relação a outras doenças virais e hemoparasitoses, a transmissão
ocorre pelo contato direto ou por secreções
e, em algumas destas, por meio de parasitas como pulgas e carrapatos infectados”.

ESTERILIZAÇÃO EM DIA
“A esterilização consiste
na destruição de qualquer
forma de microorganismos e
é realizada, principalmente,
em materiais que entram
em contato com tecidos
subepiteliais, sistema vascular
ou outros tecidos estéreis”,
Etienne Yumika
Komatsu

nosso hospital, realizamos também a esterilização de ambientes por meio do equipamento
ozonizador de ar, que realiza a destruição de
todos os microorganismos e é utilizado em cada
setor, periodicamente, garantindo maior segurança contra infecções hospitalares. A desinfecção de ambientes e superfícies é realizada com
produtos hospitalares próprios, assim como
em hospitais humanos”, aponta a profissional.

CUIDADOS COM
COLABORADORES
E CLIENTES
Fajardo diz que a utilização de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI’s) para os colaboradores é fundamental para preservação da
saúde da equipe, dos clientes e pacientes. “Utilizando luvas, máscaras, óculos de proteção e
jaleco, evitamos o contato e a transmissão de
Fotos: banco de imagens C&GVF e divulgação

De acordo com Sayegh, no caso da cinomose, o
vírus é facilmente eliminado com desinfetantes comuns. “A esterilização de salas de atendimentos e clínicas deve ser realizada diariamente com produtos à base de amônia quaternária
(0,3% por dez minutos). Após o atendimento de
algum paciente suspeito, a sala deve ser limpa
imediatamente e todo o material higienizado
adequadamente. O controle de pulgas e carrapatos é mais difícil, mas podem ser utilizados
produtos dedetizadores, seguindo as orientações para evitar a intoxicação dos animais. A
eliminação destes vetores no ambiente passa também pelo controle do animal, que deve ser realizado constantemente”, esclarece.
Etienne destaca que, de acordo com a Anvisa, há três principais tipos de higienização
do ambiente hospitalar: Higienização imediata
(limpeza e desinfecção imediatamente após a
presença de sujidades); concorrente (realizada
diariamente a fim de manter o ambiente isento
de riscos de contaminação) e a terminal (principalmente após altas, óbitos, programação cirúrgica diária ou em períodos programados).
“A esterilização consiste na destruição de
qualquer forma de microorganismos e é realizada, principalmente, em materiais que entram em contato com tecidos subepiteliais,
sistema vascular ou outros tecidos estéreis. No
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diversas doenças. Em relação à higiene dos ambientes em que os tutores transitarão, incluindo
o ar e superfícies dos locais, é preciso fornecer
luvas e máscaras, quando houver algum risco
indireto, além de orientá-los sobre como manusear pets em casa durante o tratamento”.
O presidente da Comissão Nacional de Estabelecimentos Veterinários afirma que cinomose, babesiose e erlichiose não são zoonoses, mas os carrapatos podem transmitir
outras doenças aos humanos. “Os profissionais devem seguir as normas de lavagem das
mãos, utilização de luvas de procedimentos,
utilização de jalecos durante o atendimento,
tudo para evitar qualquer contaminação. Em
casa, os tutores devem sempre manter o ambiente limpo e desinfetado, utilizar produtos
adequados para eliminar e prevenir carrapatos, pulgas, verminoses e mosquitos. Sempre
com a orientação de um médico-veterinário para as corretas indicações”, diz Sayegh.
Etienne ressalta também a importância
da lavagem das mãos: “é sempre alvo de destaque, pois consiste em uma das principais
formas de transmissão de patógenos para
outros pacientes e para o próprio profissional
da saúde. É importante lembrar que, além da
disseminação de doenças, mãos e superfícies
não limpas de forma adequada podem estar
envolvidas também na propagação de micro-organismos multirresistentes. A utilização de equipamentos de proteção individual
como pijamas hospitalares, jalecos, luvas,
óculos de proteção e/ou máscaras também
deve ser realizada, de acordo com a necessidade, que pode variar dependendo do procedimento hospitalar a ser realizado. O estabelecimento deve instruir os tutores de pets
sobre a lavagem adequada das mãos e dispor
de álcool em gel em todos os ambientes”, diz.
Ela aponta que, devido ao grande preparo
da equipe e ações preventivas no hospital em
que trabalha, não há registro de nenhum caso de infecção hospitalar no local, mas já presenciou um caso na faculdade onde parte da
equipe ficou exposta a contato com secreções
de um paciente posteriormente diagnosticado
com brucelose, uma zoonose que atinge, principalmente, o trato reprodutor dos animais. “É
importante reconhecer a existência dos riscos
de contaminação e infecções em ambientes
hospitalares para os animais e humanos. Dessa
forma, é imprescindível que os hospitais estejam preparados para receber de forma segura
seus clientes e pacientes. Medidas de higienização hospitalar e preparo da equipe fazem toda a diferença e garantem o nível de segurança máxima contra infecções hospitalares ou
20 • caesegatos.com.br
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EM RELAÇÃO À HIGIENE DOS
AMBIENTES EM QUE OS TUTORES
TRANSITARÃO, INCLUINDO O AR
E SUPERFÍCIES DOS LOCAIS,
É PRECISO FORNECER LUVAS E
MÁSCARAS, QUANDO HOUVER ALGUM
RISCO INDIRETO, ALÉM DE ORIENTÁ-LOS
SOBRE COMO MANUSEAR PETS EM
CASA DURANTE O TRATAMENTO
MARCELLO LEONE MIRANDA FAJARDO, MÉDICO-VETERINÁRIO
E DIRETOR DO HOSPITAL VETERINÁRIO FAJARDO

disseminação de bactérias multirresistentes”.
Sayegh pontua que é função do médico-veterinário orientar e cuidar dos pets e, para isso, é
importante passar informações corretas sobre
as doenças e modo de contaminação. “Muitos
animais são abandonados por desinformação
dos tutores e medo de contaminação. A prevenção dessas doenças com vacinas, vermífugos,
coleiras e medicações anticarrapatos e antipulgas pode parecer dispendiosa, mas é muito mais
barata do que o tratamento da doença, além de
contribuir para o bem-estar animal. Temos que
garantir que o pet seja livre de fome e sede, livre
de doenças, dores e ferimentos, livre de desconforto, livre de sentimentos negativos e capaz de
exercer seu comportamento natural”, afirma.
Fajardo opina que a execução das boas práticas e dos procedimentos operacionais padrões
são importantes, porém, a conscientização humana, profissional ou leiga, faz com que tudo
ocorra com maior segurança para todos. “Por
isso, a importância de conscientizar os tutores
sobre o tema. Isto se aplica desde em um consultório até em um hospital veterinário”, conclui. ◘
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NECESSIDADES
ESPECÍFICAS
ASSOCIADAS
HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE CANINE
É IDEAL PARA CÃES COM HIPERSENSIBILIDADE
ALIMENTAR, QUE POSSUEM MAIOR
TENDÊNCIA AO SOBREPESO
› STHEFANY L AR A , EM CASA
sthefany@ciasullieditores.com.br
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J

á imaginou poder contar com um alimento
que ajude animais alérgicos e que contribua para que eles não ganhem peso? Isso
é possível com o novo lançamento da Royal
Canin, Hypoallergenic Moderate Calorie Canine.
De acordo com a médica-veterinária e coordenadora de Comunicação Científica da Royal
Canin Brasil, Larissa Lima, essa é uma nova versão do alimento Hypoallergenic Canine para
cães com necessidades específicas associadas.
“Assim como o alimento Hypoallergenic Canine, o Hypoallergenic Moderate Calorie Canine possui o destaque para a proteína hidrolisada de baixo peso molecular, colaborando para a
redução do potencial alergênico da dieta. Além
da formulação específica para auxiliar no suporte à barreira protetora da pele, este lançamento se diferencia em seu teor calórico moderado, ajudando na manutenção do peso ideal
em cães com sensibilidades alimentares e com
tendência ao ganho de peso”, explica Larissa.
Segundo ela, o manejo alimentar deve ser
conduzido com rigor e todas as pessoas que convivem com o animal devem estar cientes de sua
importância. “Uma vez diagnosticada a hipersensibilidade alimentar, o alimento deve ser mantido por toda a vida do animal, por isso, uma opção
com conteúdo moderado de calorias, pode ser benéfica para cães que possuem maior tendência ao
sobrepeso. Reforçamos a importância do acompanhamento e prescrição pelo médico-veterinário de toda a nossa Linha de Nutrição Veterinária”.
Disponível na versão seca para cães, nas
apresentações de 2kg e 10,1kg, Hypoallergenic Moderate Calorie Canine pode ser encontrado em todo Brasil, em pet shops e clínicas
veterinárias. “Mas é importante lembrar que o
ideal é que o consumo seja prescrito pelo médico-veterinário. A Royal Canin fornece uma
ferramenta para os profissionais (Portal Vet)
que facilita a prescrição e cálculo da quantidade diária de alimento a ser fornecida ao
paciente. O acesso é gratuito por meio do endereço: portalvet.royalcanin.com.br”, conta.
Larissa afirma que o alimento Hypoallergenic Moderate Calorie Canine é indicado para
cães adultos com tendência ao sobrepeso e que
também foram diagnosticados com reação adversa ao alimento, apresentando alterações
dermatológicas e/ou gastrointestinais. “O alimento pode ser utilizado como dieta de eliminação para auxiliar no diagnóstico de sensibilidades alimentares. Neste caso, a dieta deverá
ser prescrita por três a oito semanas e, caso os
sinais de sensibilidade ou intolerância alimentar desapareçam, esta dieta poderá ser utilizada durante toda a vida do animal”, detalha.
“Além disso, devido a sua composição com
proteína hidrolisada de baixo peso molecular

e ingredientes de altíssima digestibilidade, casos específicos de doença inflamatória intestinal também podem se beneficiar do alimento Hypoallergenic Moderate Calorie Canine”,
afirma e completa que, apesar do controle do
conteúdo calórico, este não é um alimento restrito em gorduras e calorias, por isso não é indicado para cães com quadros de pancreatite
aguda. “Aliás, como é um alimento formulado
para atender as necessidades de um cão adulto, também não é indicado para fêmeas gestantes, lactantes e filhotes em crescimento”.
Larissa lembra que, hoje, cada vez mais, é
possível ver pacientes com várias outras condições associadas à doença dermatológica,
como distúrbios endocrinológicos e distúrbios
gastrointestinais, por exemplo. “Nestes casos,
e quando recomendado por um médico-veterinário, o alimento Hypoallergenic Moderate Calorie Canine pode ser uma opção no momento da prescrição pelo profissional devido
ao suporte nutricional para a pele e pelagem
do pet, ao diferencial da proteína hidrolisada
e ao teor moderado de calorias”, diz.
A coordenadora de Comunicação Científica
explica que, após o médico-veterinário confirmar
o diagnóstico de hipersensibilidade alimentar
em um cão adulto, recomenda-se que seja analisada a tendência deste pet em ganhar peso. “Por
exemplo, hoje sabemos que algumas raças possuem maior risco para o excesso de peso, como
labrador, golden retriever, beagle e dachshund.
Cães com esta tendência ao sobrepeso e cães
com tendência à hiperlipidemia (como o schnauzer e yorkshire terrier) e que possuem hipersensibilidade alimentar, se beneficiarão do alimento Hypoallergenic Moderate Calorie Canine. Cães
que apresentem reações adversas ao alimento,
porém sem tendência ao sobrepeso e hiperlipidemia, podem receber o alimento Hypoallergenic Canine desde o início do seu tratamento”.
Já para os cães com sintomas gástricos, Larissa explica que a prevalência de sinais gastrointestinais em cães com alergia alimentar
varia entre os estudos, alterando de 10% a 31%
a até 50-60% da experiência de alguns autores.
“Foi proposto que a intolerância e/ou alergia alimentar pode realmente ser a causa subjacente
em alguns casos relatados de doença inflamatória intestinal”, afirma e conclui que as dietas
com proteínas hidrolisadas oferecem a enorme
vantagem de serem muito práticas de utilizar,
facilmente disponíveis e acessíveis. “As proteínas hidrolisadas oferecem a vantagem adicional
de serem altamente digeríveis, o que ajuda nos
sinais digestivos de casos específicos de doença inflamatória intestinal, além de oferecer a
possibilidade de mudar para essas dietas sem
um período de transição, quando necessário”. ◘

HYPOALLERGENIC
MODERATE
CALORIE CANINE
POSSUI O DESTAQUE
PARA A PROTEÍNA
HIDROLISADA DE
BAIXO PESO MOLECULAR, COLABORANDO
PARA A REDUÇÃO DO
POTENCIAL ALERGÊNICO DA DIETA
LARISSA LIMA É
MÉDICA-VETERINÁRIA
E COORDENADORA DE
COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
DA ROYAL CANIN BRASIL
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Eleições:
Presidente eleito,
Odemilson
Donizete Mossero;
presidente do
CFMV, Francisco
Cavalcanti de
Almeida; e o
presidente do
CRMV-SP, Mário
Eduardo Pulga

Eleição CRMV-SP
A CHAPA Integração foi eleita com 15.948 votos, o que corresponde a 63,6% do total registrado na eleição realizada nos dias 9 e 10 de
março. Única a se candidatar para o pleito
do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP), a
chapa fará a gestão da autarquia durante o
triênio 2021-2024, que começa em agosto.
Ao todo foram computados 25.052 votos, somando os válidos, nulos e em branco. A movimentação mostra uma adesão de
78% da classe à eleição, uma vez que o total
de profissionais aptos a votar era de 32.003.

Só no sistema on-line foram 24.721,
dos quais 15.682 foram na chapa Integração. Por correspondência, o CRMV-SP recebeu 283 votos. Já a votação presencial registrou apenas 48 votos, devido às restrições da fase vermelha em vigor no Estado.
“Levando em conta o momento atípico e difícil que estamos enfrentando por conta da pandemia, esta adesão expressiva se mostra ainda mais
importante”, disse Odemilson Donizete Mossero, presidente eleito
do CRMV-SP e atual vice-presidente.

Produtos
veterinários

Veterinária do Regional (CTPCV/CRMV-SP).
O documento elenca diretrizes não apenas
para o cumprimento de regras municipais,
estaduais e federais. Os protocolos sugeridos
focam o bem-estar animal, a conduta das
equipes envolvidas, os cuidados com os ambientes, bem como o controle de resíduos e a
sustentabilidade, a partir de condutas para a
rastreabilidade, integração e correlação de dados nos processos.
Outro papel que o guia cumpre é o de contextualização
quanto à área de atuação da
Pesquisa Clínica Veterinária.
Acesse o Guia de Boas Práticas
Clínicas para Avaliação de Produtos Veterinários pelo link www.
crmvsp.gov.br/Materiais/
GUIA_DE_BOAS_PRATICAS_CLNICAS.pdf

MATERIAL inédito no País, Guia de Boas Práticas Clínicas para Avaliação de Produtos Veterinários é lançado pelo CRMV-SP. O documento
visa contribuir para com a eficiência na realização de estudos
clínicos e está disponível on-line.
Com 29 páginas, o conteúdo,
lançado durante o XXII Encontro
Nacional de Profissionais em
Pesquisa Clínica, como parte da
Semana Municipal de Divulgação
da Pesquisa Clínica, traz orientações estratégicas, elaboradas
pelos integrantes da Comissão
Técnica de Pesquisa Clínica
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Anuidade
O VALOR da anuidade deste ano
permanece o mesmo
aplicado em 2020.
Os profissionais
registrados e ativos
no Sistema Conselho
Federal de Medicina Veterinária/
Conselhos Regionais de Medicina
Veterinária (CFMV/
CRMVs) ainda podem
optar pelo pagamento integral, para
quitação somente
em 31/05. Os boletos
foram enviados por
correspondência,
mas a classe conta
com a possibilidade
também de emissão
on-line, disponível
em siscad.
cfmv.gov.br/
anuidade.
Para saber como o Regional aplica os recursos e o que tem feito
pelas profissões que
representa, acesse as
redes sociais, site ou o
Portal da Transparência da autarquia.
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CÃO CIDADÃO
por PAULO KAUPA, adestrador da Cão Cidadão (paulo.kaupa@gmail.com)

ESTRESSE, ANSIEDADE, MEDO
E FOBIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS
AO ORGANISMO DO CÃO

O

estresse, a ansiedade, o medo e a fobia são as
causas de grande parte dos problemas de comportamento e de saúde que são relatados pelos
tutores: cães que se lambem de maneira compulsiva, que destroem objetos da casa quando os tutores
não estão, latem ou se coçam de forma excessiva, ficam desesperados com fogos de artifício ou fortes tempestades.
Para uma melhor compreensão do assunto em questão,
vamos às definições de alguns elementos:
ESTRESSE
É um processo fisiológico. Uma reação natural do organismo
que acontece quando situações de perigo ou de ameaça são
vivenciadas. Esse mecanismo coloca o indivíduo em estado
de alerta, provocando alterações físicas e emocionais a fim
de adapta-lo à situação. Definição de dicionário: Conjunto de
reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica,
infecciosa e outras, capazes de perturbar a homeostase - estado de equilíbrio do organismo (com a presença do agressor).
ANSIEDADE
Antecipação de algo ou evento (sem a presença do agressor).
MEDO
Estado de atenção, apreensão, expectativa de que algo ruim
ou danoso aconteça. Uma ansiedade irracional.
FOBIA
Quando o medo é excessivo a um estímulo (agressor), o sujeito tende a ter comportamentos de evitação do agressor.
HOMEOSTASE
Tendência ao equilíbrio do meio interno, equilíbrio químico,
equilíbrio hormonal, equilíbrio térmico, equilíbrio metabólico.
O estresse tem função adaptativa, seu mecanismo de ação
na presença de um “agressor” gera três respostas no organismo:

1
2

Resposta primária
do sistema nervoso autônomo;

Resposta secundária ligada à primeira, ou seja, a liberação de catecolaminas (adrenalina para respostas rápidas
do organismo, que vai mediar os vasos constrições periféricas, vaso dilatação central, mobilização de glicemia, inibição
do funcionamento do sistema gastrointestinal, aumento de batimentos cardíacos, frequência respiratória), tudo isso mobilizado para luta e fuga, que é o objetivo principal;

3

Liberação de glicocorticoides (cortisol), promovendo
glicemia aumentada, para potencializar os efeitos
da adrenalina.
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A resposta adaptativa gerada possibilita ao predador caçar a presa ou que ela consiga fugir do predador. Sua função
é recrutar energia nos momentos que o organismo precisa
de uma resposta adaptativa rápida.
Importante observarmos é que neste momento existe uma
mudança fisiológica no organismo. Não é só uma imaginação
de que algo errado está acontecendo, algo que exista apenas na
mente do cão. Existe, aqui, um desequilíbrio (hormonal, químico,
térmico, entre outros) no organismo do animal que pode levar
cerca de 72h para se reajustar, voltando ao estado de homeostase.
O estresse é benéfico para o organismo se adaptar a
uma situação que necessita de uma resposta rápida (luta ou
fuga), mas ele passa a ser ruim quando não cessa, tornando-se crônico, deixa de ser adaptativo e passa a ser patológico. No idioma Inglês, temos o termo “distresse” que se refere ao estresse nocivo ao estresse crônico.

COMO ESTAS EMOÇÕES
SE RELACIONAM?

Qualquer uma destas sensações fobia - estresse, medo e ansiedade - levam a um desequilíbrio do indivíduo. Dependendo da intensidade que a situação de estresse foi recebida pelo cão, pode
gerar um animal ansioso ou medroso. O quadro emocional (a ansiedade,omedoeafobia)dependerádaintensidadee/oufrequência que a situação de estresse acontecer e for recebida pelo cão.
Quando estamos diante de um cão com um desequilíbrio, o
foco precisa ser no equilíbrio ou reequilíbrio. Os treinos devem
ser voltados para a busca da homeostase. O estresse crônico ou
distresse traz diversas consequências para o organismo do cão.
Como o processo de estresse impede a síntese proteica pelas células, pele e pelos prejudicados, também ocorre o acúmulo de gordura abdominal, tendência a osteoporose, cardiopatias, entre outras doenças. O treinamento não medicamentoso
para casos de estresse ou estresse crônico deve ensinar o organismo do cão a se reequilibrar, a relaxar, a voltar para o estado de homeostase. Sempre respeitando os limites de cada cão.
Orientar o tutor sobre os possíveis problemas ocasionados pelo estresse crônico e informar as consequências para
o organismo do cão ajuda na conscientização da necessidade de iniciar um tratamento. ◘

O ESTRESSE PASSA A SER RUIM
QUANDO NÃO CESSA, TORNANDO-SE
CRÔNICO, DEIXA DE SER ADAPTATIVO
E PASSA A SER PATOLÓGICO
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TEJON
www.tejon.com.br | tejon@tejon.com.br | twitter.com/luiztejon | facebook.com/joseluiztejon

DESCASO OU MÁ FÉ NO
ABANDONO DE ANIMAIS?
■ COAUTORA: ANA PURCHIO

H

á 13 anos, era instituído o fim da carrocinha.
De 1973 a 2008 não só crianças, cães e gatos
tinham medo da carrocinha, os adultos também. Era um veículo do tipo utilitário, com
uma caçamba adaptada para receber os animais capturados por agentes da prefeitura. Em desespero, latindo
e chorando, os cães e gatos eram laçados e seguiam até
o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para eutanásia.
Os animais eram mortos na câmara de gás e de descompressão, com choque. Só escapavam, os animais
que fossem resgatados pelos donos no prazo de curtos três dias, pagando uma multa. Esta era a forma
como a prefeitura de São Paulo prevenia a raiva e mantinha o controle populacional dos animais. Hoje, o CCZ
faz o controle populacional e o controle de raiva por
meio de campanhas de castração e vacinação gratuitas.
Então, em 16 de abril de 2008, foi criada a Lei nº
12.916, a partir do Projeto de Lei nº 117/08, do deputado Feliciano Filho (PV) e a vida desses animais mudou,
pois não foram mais para as câmaras de gás. Em abril,
também comemoramos a Prevenção de Crueldade contra Animais. Mas, mesmo depois de tanto tempo, muita gente ainda não sabe que é proibido matar animais
em situação de rua em todo o Estado de São Paulo, o
que serviu de inspiração para que outros Estados da
Federação também proibissem a matança de animais.
Um laço laranja tem sido a campanha escolhida pela
Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade Contra Animais (ASPCA), para representar o mês da Prevenção
da Crueldade Contra Animais em todo o mundo. Um momento para as pessoas refletirem sobre a situação degradante em que muitos animais são submetidos, muitas vezes, por toda a vida, sofrendo tortura, abuso e exploração.

E a pandemia ajudou a piorar essa situação. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que existam
no País cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de
cães abandonados e cerca de 200 milhões abandonados no mundo. Uma pesquisa de 2015 do IBOPE e Instituto Waltham mostrou que seis em cada dez brasileiros deixariam seu animal caso tivessem que se mudar de casa, sendo esse o principal motivo de abandono entre as pessoas que já tiveram um cão ou gato.
Muitos donos estão usando a desculpa da Covid-19 para
abandonar seus animais de estimação ao “Deus dará”. Alguns alegam dificuldades financeiras geradas com o desemprego, outros aproveitam a situação porque ao sentir
que cuidar de um pet dá trabalho, simplesmente desistem
dele. Mas, felizmente, ainda existem pessoas que se preocupam com o bem-estar dessas criaturas tão indispensáveis em nossas vidas. Os animais nos dão amor incondicional. Inúmeras ONGs trabalham incansavelmente para devolver ao animal abandonado um lar de verdade, onde ele
possa ser amado, respeitado e morrer feliz quando chegada sua hora, ao lado de um novo dono. O que mostra que o
ser humano ainda tem salvação. Vamos ajudar as ONGs a
cuidar dos animais com todo o amor que eles merecem. ◘

MESMO DEPOIS DE TANTO TEMPO,
MUITA GENTE AINDA NÃO SABE
QUE É PROIBIDO MATAR ANIMAIS
EM SITUAÇÃO DE RUA EM TODO O
ESTADO DE SÃO PAULO

José Luiz Tejon é jornalista, publicitário, mestre em Arte e Cultura com especializações em Harvard, MIT e Insead e Doutor
em Educação pela Universidad de La Empresa/Uruguai. Conselheiro do CCAS - Conselho Científico Agro Sustentável;
Colunista da Rede Jovem Pan, autor e coautor de 34 livros. Coordenador acadêmico de Master Science em Food &
Agribusiness Management pela AUDENCIA em Nantes/França e Fecap e professor na FGV In Company. Presidente
da TCA International e Diretor da agência Biomarketing. Ex-diretor do Grupo Estadão, da Agroceres e da Jacto S/A.
Ana Purchio é jornalista, pós-graduada em mídias sociais pelo Senac. Trabalhou no jornal O Estado de S. Paulo,
na Agência Estado, na Associação Brasileira de Agronegócio (ABAG) e atualmente é assessora de imprensa
da TCA Internacional e Assessora de Comunicação da Convergência Comunicação Estratégica.
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UM ANO
SE PASSOU...
EM CASA, TUTORES SE APROXIMAM MAIS DOS PETS. JUNTO COM
O CARINHO, MAIS CUIDADO E ATENÇÃO À ALIMENTAÇÃO.
MAS SERÁ QUE ELES ESTÃO SABENDO ALIMENTAR SEUS PETS SEM

Foto: banco de imagens C&GVF

EXCESSO? O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA AJUDAR?
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› STHEFANY L AR A , EM CASA
sthefany@ciasullieditores.com.br

T

rezentos e sessenta e cinco são
os dias de um ano. Desde março de 2020, conhecemos um
modo novo de nos relacionar
com o trabalho, amigos, família e, até mesmo, com os pets.
Nesse tempo que se passou,
uma boa parte dos tutores se
viram mais em casa. Perto de
seus cães e/ou gatos, o relacionamento fica ainda mais próximo. E o que muda com tudo isso? Muita coisa, entre elas, a relação com a alimentação do animal. Você que não
parou de atender, pôde perceber a mudança nessa
amizade e as consequências para a saúde animal.
Para se ter uma ideia, hoje, o Brasil possui a 2ª
maior população de pet do mundo. De acordo com
uma pesquisa realizada pela Comissão de Animais
de Companhia (Comac), do Sindicato Nacional da
Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan),
mais de 37 milhões de domicílios brasileiros contam com algum pet, em sua maioria cães e gatos.
A médica-veterinária, doutoranda na Universidade de Guelph no Canadá, Julia Guazzelli Pezzali fala sobre como o período aproximou pets e tutores no que diz respeito à Nutrição. “Devido à pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar remotamente em suas residências. Isso, consequentemente, resultou em um maior contato entre os
tutores e seus pets – o que tem seu lado benéfico, mas alguns pontos precisam ser levados com
maior atenção para não trazer malefícios”, afirma.
A zootecnista e consultora nutricional de ani-
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mais de companhia, Sicília Avelar Gonçalves
também acredita que essa aproximação seja
benéfica, mas lembra que, ao mesmo tempo, pode gerar dependência emocional entre ambos.
A alimentação é, para muitos, um modo de demostrar carinho para com os outros. Isso não é diferente quando se fala de
tutores e pets. Vemos em fóruns e grupos
da internet, pessoas cada vez mais preocupadas com a qualidade dos alimentos que
oferecem aos seus animais de companhia.
Esse fato pode ser comprovado por meio dos
dados divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações),
que apontam que, de janeiro a setembro de 2020,
houve um crescimento de 4,7% no setor, se comparado ao mesmo período de 2019. Mostrando
que, mesmo em um ano diferente do que estamos acostumados, o setor não ficou estagnado.
O modo como se alimenta um pet, hoje, é
uma forma de os tutores poderem demostrar
seus sentimentos para com os cães e gatos.
Sicília conta que pôde notar isso por meio do
aumento das consultorias nutricionais que tem
oferecido. “A partir do momento que os tutores
passaram a ficar mais tempo em casa, começaram a observar mais se os cães e gatos estavam
comendo direito ou não, a prestar mais atenção
no tipo e qualidade do alimento oferecido, nas
doenças apresentadas pelos animais. No caso
da alimentação natural, o próprio ato de preparar o alimento aumenta o vínculo entre o tutor e o animal. É um momento de demonstração de amor que se fortalece a cada preparo”.
Julia também acredita que, durante a
pandemia, os tutores podem ter ficado mais
atentos à alimentação de seus pets. “Entretanto, assim como a alimentação é uma atividade de interação e socialização para as pessoas, é uma maneira de conectar e demostrar afeto dos tutores perante a seus pets.
Por isso, os tutores podem estar ofertando
mais alimento aos seus pets durante esse período já que há este maior contato diário”.
Para o médico-veterinário do Hospital Veterinário Sena Madureira, em São Paulo (SP),
Pablo Monteiro, nem sempre os tutores estão
preocupados com o quesito nutrição. “Muitos
tutores querem mimar os seus pets que, muitas
vezes, são tratados como crianças. É um momento para pensar melhor e não perder o controle da alimentação dos pequenos”, afirma.
ERRADO! MAS DÁ PARA CONSERTAR
Todo olhar “pedinte”, latidos e miados podem fazer com que os tutores acreditem – ou não – que
seus pets estejam com fome. Seja por pensar que
realmente estão com fome ou por não saberem
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A PANDEMIA FEZ COM QUE OS LAÇOS
ENTRE TUTORES E ANIMAIS SE
ESTREITASSEM AINDA MAIS. ISSO FOI
MUITO IMPORTANTE PARA QUE MUITOS ANIMAIS
PASSASSEM A SER VISTOS COM MAIS ATENÇÃO.
DOENÇAS FORAM DESCOBERTAS, CUIDADOS FORAM
REDOBRADOS, MAS, AO MESMO TEMPO, EXCESSO DE
CUIDADOS E MIMOS TAMBÉM ACONTECERAM
SICÍLIA AVELAR GONÇALVES É ZOOTECNISTA
E CONSULTORA NUTRICIONAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA

dizer não aos cães e gatos, tutores podem acabar “passando do limite” ao oferecer a comida.
Monteiro acredita que isso se deve à humanização pet. “Como dito anteriormente, muitos
tutores acabam tratando os animais como crianças que precisam de alimento a todo instante. É
fundamental manter o controle da alimentação
para evitar futuros problemas de saúde dos pets”.
Sicília conta que, a cada intervalo de trabalho que os tutores fazem para um lanche, o
animal fica sempre próximo e acaba aprendendo a pedir alimento. “O tutor, que muitas
vezes se sente culpado por não oferecer atenção necessária, dá uma parte do que está comendo. Isso funciona como reforço positivo e
toda vez que ver o dono comendo alguma coisa vai pedir e, consequentemente, ganhar”.
Com tudo isso, Julia comenta que, assim como estudos em humanos vêm apontado um aumento no ganho de peso durante a pandemia, é possível que o mesmo padrão esteja ocorrendo com os pets devido a
uma maior oferta de alimento. “Principalmen-

te devido aos tutores realizarem mais refeições em casa, o que pode levar a uma maior
oferta de restos de alimentos a seus pets”.
“PEDIRES E RECEBEREIS”
Os animais são muito inteligentes, todos sabemos, por isso a médica-veterinária comportamentalista Bruna Bons explica que os
animais pedem comida quando entendem
que esse comportamento irá trazer benefícios. “Eles não costumam pedir comida para as pessoas da casa que não compartilham
o seu alimento. No contexto atual, é importante lembrarmos que o comportamento alimentar das pessoas mudou, pois, com a redução dos espaços sociais e também das possibilidades de obtenção de prazer, muitas pessoas buscam bem-estar por meio da comida (isso inclui mudança na dieta e na quantidade das refeições). Associado a isso, muitas
pessoas estão em casa, mas não estão disponíveis para os pets pois estão em home office,
cuidando das crianças, da comida, da casa e,
com isso, acabam tentando compensar a falta
de atenção compartilhando o alimento e tendo
neste momento uma interação com o animal”.
Com o comportamento “pedinte” e com
a oferta de alimentos, começam a surgir
os problemas de saúde dos pets. Monteiro lista alguns: obesidade, diabetes, hipertensão, problemas motores e articulares.
Sobre a obesidade, Julia conta ser o principal problema atrelado ao modo equivocado

“No contexto
atual, é importante
lembrarmos que
o comportamento
alimentar das
pessoas mudou
pois, com a
redução dos
espaços sociais
e também das
possibilidades de
obtenção de prazer,
muitas pessoas
buscam bemestar por meio da
comida (isso inclui
mudança na dieta
e na quantidade
das refeições)”,
Bruna Bons,
médica-veterinária
comportamentalista

de alimentar um pet. “Ela é caracterizada por
um processo inflamatório crônico e pode trazer consequências graves a curto e longo prazo, como a diminuição da longevidade”, afirma.
No que diz respeito ao comportamento do
animal diante da alimentação, há um erro que
o tutor apresenta e que pode trazer malefícios
para a saúde do pet, segundo a médica-veterinária Bruna Bons: compartilhar alimentos.
“Isso implica em incentivar o comportamento pedinte do animal. Os animais devem receber uma alimentação balanceada, sobretudo nos dias atuais já que, provavelmente,
a atividade física está reduzida”, afirma.
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Mas é possível dar “agrados” para os pets
de forma consciente e saudável e cabe a você, médico-veterinário ou zootecnista, orientar os tutores sobre isso. A zootecnista Sicília explica que a quantidade correta de petiscos a ser oferecida fica entre 10 e 15% da quantidade de alimento. “Porém, deve-se ficar atento à quantidade de calorias do petisco oferecido. Dez gramas de melancia não têm a mesma
quantidade de calorias que um pedaço pão de
queijo, por exemplo. E os dois alimentos citados são bastante utilizados como petiscos”, diz.
Julia e Pablo Moreira reforçam que, para saber a quantidade adequada de ração a ser ofertada e de petiscos, é necessário contatar um
médico-veterinário ou zootecnista, pois estas
quantidades vão variar de acordo com cada animal, dependendo do estado fisiológico, de saúde, entre outros fatores. “É importante ter cuidado com a quantidade de petiscos fornecida,
e sempre procurar oferecer aqueles fabricados para a espécie em questão ou oferecer petiscos como chuchu, cenoura, morangos e banana. Evitar oferecer restos de comida e petiscos como chocolate, uva, abacate e alimentos
temperados com cebola e alho, já que estes podem ser tóxicos para cães e gatos”, afirma Julia.
Ainda segundo ela, uma boa maneira de
aliar a alimentação à diversão é o uso de brinquedos de alimentação interativos. Os tutores
podem ofertar parte da ração ou petiscos por
meio desses brinquedos, o que ajuda os pets a
se alimentarem mais devagar e alia a alimentação a uma atividade interativa. “Esses brinquedos também estimulam a inteligência e ajudam a reduzir a ansiedade e estresse, e podem
ser utilizados tanto para cães como para gatos.
É recomendado também que os tutores levem
seus cães para caminhadas diárias, o que é saudável tanto para os pets como para o homem”.
Além de cuidar da quantidade de alimentos
e petiscos oferecidos aos pets, os tutores também podem ensiná-los a hora certa de comer,
diminuindo, assim, o comportamento “pedinte” dos animais. “As pessoas não devem compartilhar do seu alimento com os pets, em momento nenhum. Se desde pequeno o animal
receber seu alimento em horários regulares
e nos seus comedouros, ele não irá desenvolver o comportamento pedinte. Com certeza
os pets pedem a comida dos tutores em algum momento da vida, mas esse comportamento só irá se consolidar se ele for recompensado, ou seja, se o tutor compartilhar do
seu alimento com o pet”, esclarece Bruna Bons.
Para Julia, é importante que os tutores
mantenham a rotina dos seus pets, tanto em
relação à alimentação como exercícios. “Pres-
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“Muitos tutores acabam tratando
os animais como crianças que
precisam de alimento a todo
instante. É fundamental manter o
controle da alimentação para evitar
futuros problemas de saúde dos
pets”, Pablo Monteiro é médicoveterinário do Hospital Veterinário
Sena Madureira

tar atenção para não aumentar a oferta de alimentos e, principalmente, de petiscos. Apesar de um pedacinho de banana não representar uma grande ingestão de calorias para nós, ele pode contribuir significativamente no consumo calórico diário dos pets, já que
o requerimento energético deles é muito menor que a média de uma pessoa adulta. Quando o tutor for fazer sua refeição, ele pode dar
uma pequena porção da ração diária ou um
petisco para o pet em um brinquedo interativo para evitar que o animal fique pedindo alimento, o que diminui as chances do tutor ofertar restos de alimento para seu pet”, orienta.
Já Sicília aponta que a orientação mais importante é a de seguir à risca o que o profissional prescreveu. “Não fazer mudanças sem
autorizações, seja na quantidade ou nos ingredientes. Manter a rotina do horário da alimentação é muito importante para que o animal coma a quantidade correta de alimento. A rotina
para o animal é tão benéfica quanto para nós”.
Pablo Monteiro fala que o momento da pandemia é um período de reflexão, assim como
observação. “Estamos mais em casa, próximos

dos nossos pets, com tudo disponível e perto,
logo, precisamos manter para o pet sempre
uma dieta controlada, sem exageros, buscar
atividade física e brincadeiras dentro de casa.
Tudo para que o seu animal mantenha uma
qualidade alimentar e a saúde em dia, não se
esquecendo de sempre estar acompanhando de um médico-veterinário de confiança”.
Bruna Bons conta que os animais precisam
de interação, de um tempo de qualidade com
os seus tutores diariamente. “É importante que
as pessoas façam pequenas pausas no dia a dia
e se disponibilizem para os pets: sentem para
brincar de algo, façam treinos de comandos, elaborem enriquecimentos ambientais, façam carinhos com olho-no-olho e, se for possível, façam uma caminhada pelo bairro. Assim como
é muito importante que as pessoas busquem
fazer pausas para si mesmas no meio de todos
os afazeres cotidianos e, se possível, fazer algo
que lhes traga bem-estar (algo diferente de comer). Para cuidar é preciso autocuidado”, conta.
“A pandemia fez que com que os laços entre tutores e animais se estreitassem ainda
mais”, afirma Sicília. “Isso foi muito importante para que muitos animais passassem
a ser vistos com mais atenção. Doenças foram descobertas, cuidados foram redobrados, mas, ao mesmo tempo, excesso de cuidados e mimos também aconteceram. É importante analisarmos a situação e criar um equilíbrio para que o animal não acabe desenvolvendo doenças por excesso de zelo e alimento”.
A médica-veterinária Julia Guazzelli Pez-

APESAR DE UM
PEDACINHO DE BANANA
NÃO REPRESENTAR UMA
GRANDE INGESTÃO DE CALORIAS
PARA NÓS, ELE PODE CONTRIBUIR
SIGNIFICATIVAMENTE NO
CONSUMO CALÓRICO DIÁRIO DOS
PETS, JÁ QUE O REQUERIMENTO
ENERGÉTICO DELES É MUITO MENOR QUE
A MÉDIA DE UMA PESSOA ADULTA
JULIA GUAZZELLI PEZZALI É MÉDICA-VETERINÁRIA
DOUTORANDA NA UNIVERSIDADE DE GUELPH, NO CANADÁ

zali salienta a importância de orientar os tutores sobre ficarem atentos à alimentação do
pet. “O fato de ficarmos mais em casa, pode
levar ao maior número de refeições diárias e,
consequentemente, maior oferta de alimentos aos pets. Caso se tenha uma balança em
casa, é recomendado pesar o pet a cada duas
semanas para observar se o mesmo está ganhando peso. Manter a rotina alimentar e de
exercícios, e caso perceber que o cão ou o gato
está mais ansiosos devido à presença de mais
pessoas em casa, o uso de brinquedos interativos para ofertar alimento é uma boa medida para controlar o estresse e unir alimentação com diversão, “conclui. ◘
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UM
PROBLEMA
DE TODO
O PA Í S
A DIROFILARIOSE, POR MUITO TEMPO, FOI CONHECIDA COMO UMA
DOENÇA LITORÂNEA. NO ENTANTO, TEM-SE ESPALHADO PELO BRASIL E,
PARA QUE OS CASOS DIMINUAM, BOA DOSE DE INFORMAÇÃO
E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO SÃO ESSENCIAIS

H

á doenças que podem ser tratadas
com medicamentos, mas há aquelas que, além disso, necessitam um
outro antídoto: a informação. É o
que acontece com a dirofilariose. O
médico-veterinário, com aperfeiçoamento
em Anestesiologia e Cardiologia Veterinária,
proprietário da empresa SINUS VET – Cardiologia Veterinária, Guilherme Coelho,
acrescenta que, além da desinformação, a
falta de controle epidemiológico por parte
dos profissionais de saúde pública, a presença
de potenciais vetores infectados em Regiões
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com grande número de hospedeiros (animais
e humanos) favorecem a ocorrência da doença.
“Em 1979, devido à importância dessa parasitose, passou então a ser considerada zoonose
pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Sempre que falamos de doenças com potencial
zoonótico estamos diante de algo que merece
a atenção de toda a cadeia de saúde pública.
Desde então, tem se difundido cada vez mais na
classe veterinária a importância da detecção da
doença. O sucesso no tratamento e prevenção
dependem sempre do diagnóstico precoce e
tratamento/controle dos animais positivos”.

Fotos: divulgação e banco de imagens C&GVF

› STHEFANY L AR A , EM CASA
sthefany@ciasullieditores.com.br

PARA
RELEMBRAR
SEGUNDO COELHO,

a dirofilariose
é uma doença parasitária, também
conhecida como “verme do coração”,
causada pelo nematoide Dirofilaria
immitis, que possui potencial zoonótico, de característica cosmopolita e
já foi descrita nos quatro continentes.
“Ela acomete, principalmente,
cães domésticos, mas, também, são
descritos casos em gatos, equinos e
animais silvestres (com menor incidência) e dependente da carga parasitária
para manifestação clínica. Cientistas
reconhecem relatos de infecção em
humanos como casos raros e com curso
da doença um pouco diferente dos animais, tendo em vista que não é o hospedeiro natural (hospedeiro acidental)”.
Ele explica que a transmissão
ocorre na presença de mosquitos
hematófagos de diversas espécies,
principalmente as dos gêneros Culex,
Aedes e Anopheles, que desempenham
o papel de hospedeiros intermediários
obrigatórios, onde ocorre o desenvolvimento das microfilarias por meio de
mudas dependentes de condições específicas como, por exemplo, a presença de bactéria simbiótica Wolbachia
pipientes nos mosquitos (fêmeas) até
atingir o estágio L3, sendo esta, a forma
infectante. É transmitida por meio da
picada a um hospedeiro susceptível,
dando seguimento à outra muda e
transformação para seu estágio final.
“O ciclo de vida deste parasita, em
condições favoráveis, ocorre, em média, de 180 a 210 dias, e os hospedeiros
se tornam microfilarêmicos, em média, sete a nove meses pós infecção.
As larvas penetram no sistema cardiovascular migrando para os pulmões,
coração, sendo o ventrículo direito
e artéria pulmonar os locais onde,
normalmente, ocorre a maturação
final, larvas adultas podem medir de
15 a 30 centímetros (de acordo com
o sexo)”, afirma e completa que o
animal com manifestações clínicas
da doença apresenta distúrbios circulatórios, insuficiência cardíaca
direita, hipóxia, hipertensão pulmonar, tromboembolismo, alterações
renais, síndrome da veia cava, entre
outros, podendo chegar a óbito.

NO BRASIL

O médico-veterinário explica que é sabido
que, em países e regiões onde as estações são
bem definidas, o desenvolvimento e transmissão da dirofilariose sofrem dificuldades
devido às limitações de condições climáticas
ideais para o mosquito, o que não ocorre na
maior parte do Brasil. “Regiões litorâneas, rios
e grandes lagos são reconhecidas pela maior
incidência da doença, em destaque o Estado
do Rio de Janeiro e a Região Nordeste. Com
o aumento de profissionais especializados,
assim como a propagação da boa informação, outras Regiões do País têm olhado com
mais atenção para o problema e observamos
um aumento no diagnóstico e número de
casos em quase todo o território nacional”.

MÃO NA MASSA

O que precisa ainda ser feito para amenizar
ou acabar com esse problema? Na opinião de
Coelho, informação e prevenção são as maiores
aliadas nesta luta. “Contra nós, temos as características geográficas/climáticas do nosso País,
o aumento descontrolado da população de cães
e gatos e a falta de condições de saneamento
básico/dificuldade no controle da população
de vetores. Tudo isso permite a manutenção e
disseminação da doença”, afirma. “Uma atenção
maior do Estado, o comprometimento do médico-veterinário, a sistematização da conscientização da população e o aumento de estudos
nos casos em humanos e animais são fatores
primordiais para o sucesso em um processo

A DETECÇÃO
DA GRAVIDADE
DA DOENÇA E
O ESTÁGIO DO PARASITA NO
ORGANISMO SÃO ESSENCIAIS
PARA O SUCESSO NO
TRATAMENTO, QUE CONSISTE
NA TERAPIA ADULTICIDA
COM MALARSOMINA E A
PROFILAXIA COM LACTONAS
MACROCÍCLICAS E, EM ALGUNS
CASOS, REMOÇÃO CIRÚRGICA
GUILHERME COELHO É PROPRIETÁRIO DA EMPRESA
SINUS VET – CARDIOLOGIA VETERINÁRIA
E POSSUI APERFEIÇOAMENTO EM CARDIOLOGIA
E ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA
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de prevenção e controle de qualquer doença e
com a dirofilariose não poderia ser diferente”.

A PREVENÇÃO

“Não podemos falar de controle e redução do
número casos, sem nos atentar para a prevenção. Até o final dos anos 90, a dirofilariose era
amplamente diagnosticada no Brasil, e com
o aumento do uso de ecto e endoparasitas
profiláticos, observou-se uma certa redução
dos casos da doença. Em especial o uso de
lactonas macrocíclicas sistêmicas, que têm
papel importante na prevenção da doença”, diz.
Segundo ele, é importante salientar que os
animais que irão receber a medicação preventiva
devem sempre ser avaliados pelo médico-veterinário e testados para a presença de antígenos
e microfilária antes do início do protocolo. Em
gatos, existem algumas particularidades em
relação à prevenção e cuidados específicos.

TRATAMENTO

O tratamento da dirofilariose, de acordo com
ele, é complexo e dispendioso. “A detecção da
gravidade da doença e o estágio do parasita no
organismo são essenciais para o sucesso no
tratamento, que consiste na terapia adulticida
com melarsomina e a profilaxia com lactonas
macrocíclicas. Estudos demonstram bons
resultados quando associado ao tratamento
adulticida, a eliminação da bactéria necessária
para a sobrevivência das filarias no organismo.
O uso de antibiótico, segundo esses estudos,
atua inibindo o crescimento da D. Immints
e, consequentemente, a infecção causada
pelos vermes, reduzindo as reações inflamatórias no cão pela eliminação do parasita”.

38 • caesegatos.com.br

Ele conta que, em casos de infecção grave,
a terapia adulticida não é aconselhada, sendo a
remoção cirúrgica dos vermes adultos indicada
em casos de síndrome da veia cava ou também
quando o animal possui vermes no coração,
pois a remoção cirúrgica é útil para diminuir o
volume da infecção, reduzindo o risco de terapia
adulticida subsequente, que causa uma severa
resposta imune do organismo. O procedimento
é, normalmente, realizado via percutânea.
Guilherme Coelho explica que a recuperação do animal é diretamente relacionada
à gravidade da doença e a precocidade do
diagnóstico e instituição da terapia adequada.
“Em casos graves, o prognóstico é reservado e é possível, sim, que o animal apresente
alterações irreversíveis que podem ser passíveis ou não de tratamento a longo prazo”.
Para ele, o médico-veterinário desempenha um papel extremamente importante no
combate a qualquer doença com potencial
de zoonose. “É nosso dever informar, educar
e conscientizar a todos. No caso da dirofilariose, devemos conhecer os mecanismos de
transmissão, o ciclo biológico do parasita e os
tratamentos disponíveis para que possamos
lidar adequadamente com o problema”.
Coelho recorda que, desde a formação acadêmica, ouve que a dirofilariose é uma doença
litorânea. “Penso hoje que, com o conhecimento adquirido, a vivência clínica e a área na qual
atuo, posso claramente dizer que o avanço da
doença é real e, muitas vezes, negligenciado,
e que meu papel, como médico-veterinário, é
debater com o maior número de colegas sobre
o assunto, conscientizar os tutores e investigar
sempre que necessário a patologia”, conclui. ◘
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A I M P O R TÂ N C I A
D O F I L M E L AC R I M A L
A CERATOCONJUNTIVITE SECA, ALÉM DE CAUSAR DESCONFORTO, PODE LEVAR
A ÚLCERAS E, EM ESTÁGIO AVANÇADO, PERDA DA VISÃO

› CATARINA MOSQUETE , EM CASA
catarina@ciasullieditores.com.br
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D

izem que os olhos são o espelho
da alma, pois, por eles, podemos
expressar emoções e angústias.
Um órgão assim, tão importante,
que possibilita ver o mundo, não
pode ser deixado de lado. Diferentes problemas podem afetar os olhos dos pets; a ceratoconjuntivite seca é um deles. Também conhecida como síndrome do olho seco, é uma
deficiência na quantidade ou na qualidade do
filme lacrimal e pode ter diferentes causas.
A médica-veterinária, especializada em
Oftalmologia, Evian Valli de Aguiar afirma
que não há como definir uma causa única
para seu surgimento, dado que anormalidades congênitas, doenças auto imunes, algumas doenças infecciosas (cinomose e erliquiose, por exemplo), dermatopatias, traumas e endocrinopatias, secundários a certos
medicamentos, são descritos como possíveis
causas. Assim, cada caso deve ser analisado para definir o tratamento que seja efetivo.

Os sinais são inespecíficos, segundo ela.
“Os mesmos sinais que surgem na ceratoconjuntivite seca podem também estar presentes em outras doenças oculares. Inicialmente, é observado que o animal esfrega os olhos;
alguns animais apresentam lacrimejamento
(acredita-se que seja uma forma do organismo compensar a diminuição do filme lacrimal); sintomas mais avançados são os olhos
vermelhos, secreção, opacidade da córnea. Finalmente, os olhos apresentam ressecamento severo, pigmentação corneana e presença
de vasos na superfície da córnea”, diz Evian.
De acordo com a profissional, raças que são
braquicefálicas estão mais predispostas a apresentar o problema por conta da anatomia dos
olhos, que ficam muito expostos, porém, cães da
raça cocker spaniel inglês e bull terrier também
podem apresentar. “Como as causas são diversas, é importante salientar que qualquer raça
pode manifestar a ceratoconjuntivite seca. Em
animais que tiveram cinomose, erliquiose, possuem hiperadrenocorticismo ou são atópicos, as
chances de desenvolver a doença aumentam”.
Segundo Evian, pensando na importância do filme lacrimal para a saúde ocular,
um animal que possui a doença pode apresentar úlceras com maior frequência e, em
um estágio avançado, a perda da visão por
perda da transparência corneana.
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
“Não é fácil realizar um diagnóstico precoce do
olho seco, a não ser que o animal seja acompanhado por um oftalmologista veterinário. Basicamente, são utilizadas tiras de Schirmer para
avaliaraquantidadeproduzidadofilmelacrimal,
quando a alteração é quantitativa. Porém, quando a perda é qualitativa, o diagnóstico é mais difícil para o clínico, pois depende da utilização
de material e aparelhos específicos da Oftalmologia, como corantes vitais (fluoresceína, rosa
bengala, verde lissamina). Além disso, é preciso
realizar a leitura correta das alterações, como
avaliação do menisco lacrimal, teste de osmolaridade, teste de cristalização do filme lacrimal e as glândulas lacrimais”, esclarece Evian.
Ela explica que não há um tratamento único e devem ser consideradas todas as comorbidades para que o tratamento seja efetivo.
Além disso, é necessário avaliar o tipo de ceratoconjuntivite seca (qualitativa ou quantitativa), e o estágio em que se encontra.
Conforme a médica-veterinária, no dia a
dia cometemos alguns erros que podem, pelo
efeito acumulativo, levar à doença no futuro:
“Por parte do tutor, no banho não proteger os
olhos para não entrar xampu, na secagem não

CA S O
T R ATA D O

Evian comenta o caso de
ceratoconjuntivite seca que
tratou em cão

COMO AS
CAUSAS
SÃO DIVERSAS, É IMPORTANTE SALIENTAR
QUE QUALQUER
RAÇA PODE APRESENTAR A CERATOCONJUNTIVITE
SECA. EM ANIMAIS
QUE TIVERAM CINOMOSE, ERLIQUIOSE,
POSSUEM HIPERADRENOCORTICISMO
OU SÃO ATÓPICOS,
AS CHANCES
DE DESENVOLVER
A DOENÇA
AUMENTAM
EVIAN VALLI DE AGUIAR,
MÉDICA-VETERINÁRIA,
ESPECIALIZADA
EM OFTALMOLOGIA

“ACHO que um dos casos que mais me
emocionou foi um paciente que fez a via
contrária do usual. O animal, poodle,
tinha olho seco, estava em tratamento
para hiperadrenocorticismo pela clínica geral. Logo no final da consulta,
expliquei ao tutor que o cão precisaria
ser consultado por um endocrinologista
veterinário; enviei uma carta para a clínica geral, que aceitou, e o animal passou a ser tratado pelo endocrinologista.
No início, tive bastante dificuldade para
corrigir a ceratoconjuntivite seca até
que as medicações para controle da
endocrinopatia começassem a fazer
efeito. Após sucessivos encontros semanais, conseguimos estabilizar tanto
a doença sistêmica quanto a ocular e
liberei para reavaliações semestrais.
Esse caso demonstra a importância
da equipe multidisciplinar dentro do dia
a dia da clínica veterinária. O animal
precisou de três profissionais que trabalharam em conjunto para o bem-estar e
qualidade de vida do paciente”.

proteger os olhos, passear de carro deixando
o pet com a cabeça na janela (além de o vento ressecar muito a superfície do olho, há risco de acidente por corpo estranho), deixar o ar
condicionado muito gelado ou sem um umidificador no ambiente. Por parte do profissional, tratar atopia como algo separado de
problemas oculares. É preciso lembrar que a
pálpebra pertence ao sistema tegumentar”.
Para Evian, a informação é a melhor ferramenta de prevenção. “O tema deve ser amplamente abordado com tutores de animais
que se encaixam nos perfis citados, e em estabelecimentos de banho e tosa, de forma
que se explique todas as formas de prevenção. Acredito que quanto maior o número de
pessoas leigas informadas, menor será a incidência da doença”, finaliza. ◘
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M A N E J O
NUTRICIONAL
DO DIABETES
CANINO E
F E L I N O
› LUCIANA DOMINGUES DE OLIVEIR A ,
LETÍCIA WARDE LUIS,
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O

QUE É O DIABETES MELLITUS
E POR QUE ELE OCORRE?
O diabetes mellitus (DM) é um
distúrbio endócrino comum em
cães e gatos, associado a prolongada hiperglicemia devido à perda ou disfunção da secreção
de insulina pelas células beta pancreáticas, diminuição da sensibilidade à insulina nos tecidos,
ou ambos, que levam a uma incapacidade de os
tecidos receberem a glicose de que precisam.
No cão, o diabetes ocorre por perda de células beta, que tende a ser rápida e progressiva e ocorre, geralmente, devido à destruição imunomediada, degeneração vacuolar ou
pancreatite. Cadelas intactas podem ter diabetes transitória ou permanentemente devido aos efeitos de resistência à insulina durante o diestro. No gato, a perda ou disfunção das células beta ocorre como resultado
da resistência insulínica, amiloidose de ilhotas ou pancreatite linfoplasmocitica crônica.

Foto: banco de imagens C&GVF

QUAIS OS FATORES DE RISCO
PARA O DESENVOLVIMENTO
DE DM EM CÃES E GATOS?
Os fatores de risco em cães e gatos incluem:
resistência à insulina causada pela obesidade, doenças (ex. acromegalia e doença renal em gatos; hiperadrenocorticismo, hipertrigliceridemia e hipotireoidismo em cães;
doença dentária, infecção sistêmica, pancreatite e prenhez/diestro em cães e gatos),
ou medicamentos (ex. esteroides, progestágenos, ciclosporina). Também existe uma
suspeita do envolvimento genético, já que
certas raças de cães são mais suscetíveis.
QUAIS OS SINAIS CLÍNICOS
DO DIABETES MELLITUS?
Independentemente da origem do DM, os sinais
clínicos são basicamente os mesmos:
› poliúria (PU);
› polidipsia (PD);
› polifagia (PF);
› perda de peso (PP);
› hiperglicemia;
› glicosúria.
COMO SE CLASSIFICA O DIABETES
MELLITUS EM CÃES E GATOS?
Em cães e gatos o diabetes mellitus é classificado como insulino-independente (DMID)
ou tipo 1, ou não-insulino-independen-

te (DMNID) ou tipo 2. A maioria dos cães
com diabetes é classificada como diabetes
tipo-1. Entretanto, os gatos podem ser diagnosticados como diabetes tipo-1 ou tipo-2.
QUAL É O OBJETIVO DO MANEJO
DIETÉTICO DOS ANIMAIS
COM DIABETES MELLITUS?
O objetivo do manejo dietético em animais com
diabetes tipo 1 (DMID) é facilitar o controle glicêmico do animal e até mesmo reduzir a dose de
insulina. Já nos pacientes com diabetes tipo 2
(DMNID), a terapia dietética pode não só melhorar controle glicêmico, como pode, em alguns
casos, também eliminar a necessidade de insulinoterapia exógena. Além disso, estudos têm
mostrado que nos gatos diabéticos uma porcentagem significativa (15–100%) pode apresentar
remissão do DM em casos diagnosticados precocemente, onde o pâncreas ainda é capaz de
secretar a insulina, quando o gato é tratado com
uma combinação de dieta e insulina exógena.
Independentemente do tipo diabetes, os seguintespontosdevemserconsideradosnaanamnese e na avaliação física de todos os pacientes:
› saúde geral;
› Escore de condição corporal
(paciente com peso ideal, sobrepeso ou magro);
› Escore de massa muscular;
› Qualidade de pele e pelagem;
› Presença outras doenças
e uso de medicamentos;
› Presença de distúrbios
gastrointestinais (diarreia, vômitos);
› Se houve perda de peso >10%;
› Presença de doenças orais.
QUAIS OS OBJETIVOS DA TERAPIA
DIETÉTICA EM CÃES E GATOS?
Os objetivos da terapia dietética são otimizar o peso corporal com níveis nutricionais
adequados. A perda de peso em pacientes
obesos e a interrupção da perda de peso associada ao DM são objetivos do tratamento
para pacientes diabéticos caninos e felinos.
Quando pensamos em pacientes felinos,
devemos sempre focar na possibilidade da
remissão do DM. O manejo bem-sucedido da
doença ocasiona minimização ou extinção dos
sinais clínicos, aumento da percepção do tutor sobre a efetividade do tratamento e qualidade de vida do paciente, prevenção ou melhora das complicações do DM (especifica-
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mente, cetoacidose diabética e neuropatia periférica) e redução dos riscos de hipoglicemia.
Em cães, o tratamento do DM clínico sempre requer o uso de insulina exógena. Para eles,
é fundamental associar a aplicação da insulina ao fornecimento do alimento, normalmente
duas vezes ao dia. No caso de fêmeas inteiras,
a castração também deve ser recomendada.
QUAIS AS CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS
DA DIETA PARA ANIMAIS DIABÉTICOS?
A seguinte abordagem é recomendada para o
manejo alimentar do DM:
› Determinação da necessidade
energética do animal;
› Tipo e quantidade de dieta
que o animal vai receber;
› Horário de alimentação;
› Horário da aplicação de insulina;
› Definição de metas de perda
de peso para animais obesos;
› Acompanhamento da condição corporal.
ÁGUA
A água é um dos principais nutrientes para todos os animais e é especialmente importante
em animais com diabetes, já que esses pacientes têm as perdas de água aumentadas devido
à diurese osmótica secundária à glicose e corpos cetônicos se houver cetoacidose diabética.
PROTEÍNA
Uso de dietas ricas em proteínas e pobres em
carboidratos devem ser usadas para minimizar
a hiperglicemia pós-prandial, maximizar a taxa
metabólica, limitar o risco de lipidose hepática durante a perda de peso, melhorar a saciedade, prevenir a perda de massa muscular magra e evitar a desnutrição proteica. Além disso,
a proteína normaliza o metabolismo da gordura e fornece uma consistente fonte de energia
e a arginina estimula a secreção de insulina.
Gatos diabéticos podem ter remissão do DM
quando administrada uma dieta com a combinação de alta proteína/baixo carboidrato e insulina
exógena em casos diagnosticados precocemente.
CARBOIDRATOS
A glicose é um dos secretagogos mais importantes da insulina em indivíduos saudáveis. Carboidratos que são ingeridos e
absorvidos resultam em respostas fisiológicas que são dependentes da taxa em
que eles entram no sistema de um animal.
Uma dieta com carboidratos de digestão
lenta minimiza a resposta glicêmica e é desejável porque proporciona um melhor controle da glicemia. Além disso, a ingestão de

44 • caesegatos.com.br

carboidratos deve ser limitada, principalmente para os felinos, porque os carboidratos podem contribuir para a hiperglicemia e
toxicidade da glicose em animais diabéticos.
FIBRAS
A quantidade e o tipo de fibra alimentar têm
sido objeto de extensa investigação no manejo de pacientes diabéticos. Para cães, o uso
de dietas ricas em fibras solúveis e insolúveis contribuem para o melhor controle glicêmico. Entretanto, em gatos diabéticos, até
o presente momento não existem evidências
que dietas ricas em fibras sejam benéficas.
ENERGIA
Os animais devem ter sua necessidade energética calculada de forma a contribuir com a manutenção do peso ideal de cada paciente, ou seja,
em animais obesos a perda de peso deve ser
considerada, e em animais com perda de peso,
o aumento da energia deve ser recomendado.
GORDURA
Animais diabéticos, geralmente, apresentam anormalidades no metabolismo lipídico,
como hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia ou ambos. A pancreatite concomitante
é comum em muitos diabéticos. A gordura
deve ser restringida em pacientes com esses
problemas. O grau de restrição de gordura
depende do histórico alimentar do paciente e da gordura consumida no momento do
diagnóstico de hiperlipidemia e pancreatite.
MINERAIS E VITAMINAS
Animais diabéticos podem apresentar as seguintes anormalidades vitamínicas e minerais: hipofosfatemia, hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia, hipocalcemia, hipomagnesemia e hipovitaminose D. Geralmente, controle adequado do diabetes é suficiente para
evitar esses problemas. Somente quando existe a presença de cetoacidose diabética ou de
uma outra enfermidade secundária, estes desequilíbrios devem ser abordados.
CONCLUSÃO
O DM é uma condição tratável, mas que requer
um grande comprometimento por parte do veterinário e do tutor. Como existem muitos fatores que afetam o estado diabético, o tratamento do DM é, frequentemente, complicado. O sucesso requer a compreensão da situação do animal e do bom julgamento clínico. Cada animal
requer uma avaliação individualizada, um plano de tratamento, reavaliações frequentes e
ajustes desse plano com base na sua resposta. ◘
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de uma espécie de peixe branco da
família do bacalhau, com propriedades
ansiolíticas, comumente usado como
suplemento alimentar em humanos
com objetivo de reduzir a ansiedade.
Neste estudo, foi demonstrado um
efeito semelhante ao do diazepan na
responsividade ao estresse em ratos7.
Outro estudo utilizou um hidrolisado
de peixe, similar ao PC60, em um
alimento industrializado para cães e
avaliou a resposta comportamental
observacional e níveis de cortisol no
sangue de cães expostos a barulhos de
trovão. O composto utilizado no teste
mostrou redução da hiperatividade e
redução da resposta do cortisol dos
cães expostos ao barulho de trovão.
Os resultados deste estudo suportam
o uso do hidrolisado de peixe como um
suplemento dietético para reduzir o
medo e a ansiedade em cães8.
Um estudo feito com cães que
consumiram uma dieta formulada
com a suplementação de hidrolisado de peixe durante seis semanas
questionou tutores a classificar as
expressões comportamentais de seus
cães frente a diferentes situações do
dia a dia e demonstrou um aumento
de 44% nas declarações de comportamento normal de seus cães diante
de situações intensas e de mudança9.
A aplicabilidade deste composto
em um alimento especificamente
formulado para auxiliar cães ansiosos
e com dificuldade de se adaptar às situações intensas do dia-a-dia traz uma
alternativa acessível para auxiliar na
saúde mental e o bem-estar emocional
dos cães. Problemas comportamentais graves, cães com necessidade
de terapia comportamental ou com

sintomas clínicos relacionados ao
estresse, como problemas digestivos
ou de pele devem ser acompanhados
pelo médico-veterinário. ◘
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população global de pets
atingiu 1 bilhão e estudos
mostram que mais de 50%
deles terão, no mínimo, um
problema de saúde durante a vida1.
Quando falamos especificamente
dos cães, um a cada três sofre com,
pelo menos, uma sensibilidade, que
são sinais leves e que, muitas vezes,
antecedem um quadro de doença.
Atualmente, os cães vivem muito
próximos aos seus tutores, especialmente os de pequeno porte, e
acabam sendo expostos a mudanças
na rotina que podem impactar o seu
bem-estar. Situações como uma
viagem de carro, mudança para uma
nova casa, ou a chegada de um bebê
podem deixar o cão ansioso.
A ansiedade pode ser definida
como uma resposta à antecipação
a um perigo ou incerteza potencial
ou imaginária2. As manifestações
de medo e ansiedade são fatores
subjacentes em muitos problemas
comportamentais observados nos
cães. Estima-se que 29% dos cães
mostram sinais de comportamentos
relacionados à ansiedade3. Problemas
de comportamento podem afetar
negativamente a relação do tutor com
seu cão, levando a uma diminuição do
comprometimento com o cuidado,
renúncia ou até eutanásia4,5. Além
disso, o estresse associado ao medo
e ansiedade afetam adversamente o
bem-estar, a saúde e a expectativa de
vida6. Adaptar a nutrição que esses cães
recebem pode ajudá-los a lidar melhor
com as situações intensas do dia-a-dia.
Bernet, et al, 2000 relacionaram
uma proteína hidrolisada de peixe
chamada de PC60, produzida a partir
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ERLIQUIOSE
MONOCÍTICA
CANINA
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NO PAÍS, A TRANSMISSÃO DA DOENÇA É FAVORECIDA
PELAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PELA GRANDE
QUANTIDADE DE CÃES ERRANTES

A

Erliquiose Monocítica Canina (EMC)
é uma importante enfermidade infecciosa de caráter zoonótico e cosmopolita, ocasionada pela bactéria Ehrlichia canis, transmitida pelo carrapato Rhipicephalus sanguineus [1,2]. Além desta, os cães podem ser naturalmente infectados com as espécies E. chaffeensis e E. ewingii [3]. As bactérias desse gênero são gram negativas, pleomórficas e parasitas intracelulares obrigatórias de células hematopoéticas [2].
A importância do carrapato Rhipicephalus
sanguineus, conhecido como “carrapato marrom do cão”, está relacionada à capacidade de
transmitir diferentes patógenos, como Rickettsia conorii, Anaplasma platys, Babesia canis
vogeli e Hepatozoon canis [4] e a possibilidade de
coinfecção no mesmo [5]. No Brasil, a sua disseminação é favorecida pelas condições climáticas e pela grande quantidade de cães errantes [2].
RELATO DE CASO
Foi atendido no Hospital Veterinário da UNESP
(Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho"), campus de Araçatuba, um canino,
macho, da raça poodle, de seis anos e oito meses,
com 5,8 kg de massa corporal. A tutora relatou
que o animal apresentava hiporexia há quatro
dias, epífora, dispneia, e moderada ixodidiose e

› LETÍCIA COLIN PANEGOSSI,
JADY FR ANCIELE DA SILVA SANTOS,
WAGNER LUÍS FERRE IR A

puliciose. Informou que administrou a medicação Nexgard na semana anterior à consulta e que
ele já havia realizado tratamento para “Doença
do Carrapato” havia três anos e para dermatofitose havia dois anos. A imunoprofilaxia estava
desatualizada e a vermifugação atualizada, porém, de maneira incompleta. O paciente tinha
inúmeros contactantes, como galinhas, gansos
e cães do condomínio em que mora, porém, sem
acesso à rua. No entanto, alega acesso ao rio.
Ao exame físico, verificou-se temperatura retal de 38.8 ºC, frequência cardíaca de
104 batimentos por minuto (bpm), frequência respiratória de 48 movimentos por minuto (mpm), tempo de preenchimento capilar
(TPC) de dois segundos, mucosas hipocoradas e reatividade de linfonodos submandibulares e pré-escapulares. O paciente apresentava escore corporal normal, comportamento
dócil e consciência alerta. Constatou-se também acentuada epífora bilateral, discreta otorreia marrom bilateral, moderada sensibilidade dolorosa à palpação em regiões epi, meso
e hipogástricas, moderada puliciose e hiperpigmentação abdominal, escrotal e perianal.
Foram solicitados os seguintes exames
complementares: hemograma, dosagem bioquímica sérica das enzimas albumina, creatinina e alanina aminotransferase (ALT), so-
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rologia para Leishmania sp. através do Ensaio
de Imunoabsorção Enzimática (ELISA) e Reação
em Cadeia da Polimerase (PCR) para E. canis, Babesia spp. e Anaplasma platys. De acordo com
os resultados do exame hematológico, observados na Tabela 1, foi possível detectar anemia
normocítica hipocrômica, leucopenia e trombocitopenia. No exame bioquímico (Tabela 2),
verificou-se hipoalbuminemia. Esses resultados são compatíveis e sugestivos de EMC, que foi
confirmada com a realização da PCR. O resultado sorológico para leishmaniose foi negativo.
O tratamento ambulatorial instituído foi
sulfato de atropina, na dose de 0.03 mg/kg
por via subcutânea e o dipropionato de imidocarb (Imizol), na dose de 6.6 mg/kg por via
subcutânea. Como tratamento domiciliar foi
indicado o uso da doxiciclina via oral, na dose
de 6.9 mg/kg, a cada 12 horas durante 28 dias.
Após 14 dias do início do tratamento, o animal retornou ao hospital veterinário e a tutora

relatou melhora. Ao exame físico, nenhuma alteração digna de nota foi observada. Os linfonodos submandibulares ainda permaneciam
aumentados, mas houve redução da sensibilidade dolorosa à palpação em região epigástrica. A proprietária foi orientada que continuasse o tratamento com doxiciclina, e também foi prescrito Drontal Plus, considerando o
fato de que a vermifugação estava incompleta.
DISCUSSÃO DO CASO
Com a análise dos resultados laboratoriais
obtidos, somado aos achados no exame físico, foi possível identificar o agente etiológico responsável pelo quadro clínico atendido e estabelecer uma terapêutica adequada.
A trombocitopenia é uma alteração comumente encontrada no hemograma de cães com
EMC e ocorre como resultado da diminuição de
sua meia vida, em vista da destruição plaquetária promovida pela maior estimulação imu-

Tabela 1. Parâmetros Hematológicos do paciente
Eritograma

Valores de Referência
4,61 x 106

5,50 – 8,50 /µl

Hemoglobina

9,8

12,00 – 18,00 g/dl

Volume Globular

32

37,00 – 55,00 %

Eritrócitos

VCM

69,41

60,00 – 77,00 fl

CHCM

30,62

32,00 – 36,00 %

Leucograma

Valores de Referência

Leucócitos

5300

6.000 – 17.000 /µl

Bastonetes

0

0 – 300 /µl

Segmentados

3286

3.000 – 11.500 /µl

Linfócitos

1166

1.000 – 4.800 /µl

Monócitos

371

150 – 1.350 /µl

Eosinófilos

477

150 – 1.250 /µl

0

0 – 150 /µl

Basófilos
Trombograma

Valores de Referência

Plaquetas

50 x 103

Morfologia Plaquetária

Normal

Normal

6,2

6 – 8 g/dl

2

2–5U

PPT
IIC

160 – 430 x 103 /µl

Tabela 2. Dosagens bioquímicas de enzimas séricas do paciente
Bioquímico
Albumina
ALT
Creatinina
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Valores de Referência
1,05

2,60 – 3,30 g/dl

89,05

21,00 – 102,00 U/l

0,95

0,50 – 1,50 mg/dl

nológica [6]. A causa da anemia ainda permanece desconhecida, mas sugere-se que a destruição de hemácias pela reação de hipersensibilidade do tipo II possa ser uma das justificativas [6]. A leucopenia visualizada nessa fase
tende a ser discreta [2] e a provável ocorrência
da hipoalbuminemia justifica-se na fase aguda
pelo aumento da permeabilidade vascular [7].
Esses mesmos achados laboratoriais se assemelham aos observados por outros autores [8];
no entanto, foi notório o desvio de neutrófilos à
esquerda em 136 animais (67%) de 203 positivos
para E. canis, o que não foi constatado no presente relato. Neste mesmo estudo [8], 167 cães
(82,3%) apresentaram anemia e, destes, apenas
21 (10,3%) a forma normocítica hipocrômica.
Em outro trabalho [9], a linfoadenopatia
também foi descrita em 27% dos 31 cães positivos para EMC, particularmente de linfonodos submandibulares e poplíteos, mas todos os animais infectados apresentaram

O DIAGNÓSTICO PRECOCE É
FATOR DETERMINANTE NO
SUCESSO DO TRATAMENTO.
ASSIM, A RECUPERAÇÃO NUM
CURTO PERÍODO DE TEMPO
DESCRITA NESTE CASO
DEVE-SE À INTERFERÊNCIA
NO ESTÁGIO INICIAL DA DOENÇA

pirexia, não visualizada no cão do relato,
pois é dependente da fase da doença. Ademais, todos os sinais clínicos supracitados
são condizentes com a fase aguda da EMC [2].
Como tratamento inicial foi instituída a
doxiciclina, considerada o fármaco de escolha para o tratamento da infecção por E. canis [10,11], associada à aplicação de Imizol via
subcutânea. A atropina é utilizada como forma de minimizar os efeitos parassimpáticos adversos promovidos pelo Imizol [12].
O prognóstico, em geral, está relacionado
ao estágio em que o diagnóstico de erliquiose é realizado [13]. Nos cães que estejam na fase
aguda da doença, após início da medicação, é
possível observar melhora no quadro clínico
nas primeiras 24 a 48 horas [14]. No entanto, o
prognóstico é considerado grave quando há
pancitopenia, leucopenia e anemia severas
[15]
. Além disso, mesmo ainda não sendo descrito na literatura, deve-se atentar ao uso inadequado de tetraciclinas como forma de predispor à ocorrência futura de resistência de
E. canis [16]; por isso, ressalta-se a importância do médico-veterinário em orientar o proprietário quanto à administração correta da
dose, respeitando o intervalo instituído, assim como o período de tratamento indicado.
Associado ao tratamento medicamentoso, é recomendado tratamento carrapaticida como forma de controle das infestações
por R. sanguineus, tanto no hospedeiro quanto no ambiente. A dedetização à base de piretroides, como deltametrina e cipermetrina [17]
em canis, quintais ou no interior de residências, constitui-se como alternativa viável que,
geralmente, após três ou quatro aplicações a
cada 14 dias, são suficientes para eliminar os
ectoparasitos [18]. Nos cães, as coleiras impregnadas com carrapaticidas são eficazes por
apresentarem período de ação prolongada [18].
CONCLUSÃO
As manifestações clínicas observadas são sugestivas de hemoparasitoses como a EMC, confirmada pela PCR. Devido ao seu potencial zoonótico, entende-se a importância da enfermidade na rotina e na necessidade de se instituir
medidas de combate ao vetor. O diagnóstico
precoce é fator determinante no sucesso do
tratamento. Assim, a recuperação num curto
período de tempo descrita neste caso deve-se
à interferência no estágio inicial da doença.
Desta forma, é possível afirmar que o
tratamento medicamentoso leva à cura. No
entanto, é recomendado que esteja associado com tratamento carrapaticida como
forma de controle das infestações por R.
sanguineus a fim de se evitar recidivas. ◘
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P E T S I LV E S T R E / A V E S

E ONDE
HABITAM
SÍNDROME DE ARRANCAMENTO DAS
PENAS: O QUE É E COMO TRATAR

A

s aves são um dos animais mais sensíveis ao cativeiro, seja por seu manejo
especializado, por suas particularidades
fisiológicas ou por sua necessidade de
viver em conjunto com outras aves ou
animais. No entanto, elas representam o cenário
dos animais silvestres mais procurados como
pets, principalmente os psittaciformes como,
por exemplo, as calopsitas e os periquitos. Para
esses animais, se houver falta de estímulo ambiental, isolamento social e desmame precoce,
os comportamentos naturais que decorrem
desses aspectos podem ser exageradamente
amplificados e o bem-estar animal diretamente
comprometido. Assim, a automutilação, as
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fobias, a agressividade e o comportamento
estereotipado podem se fazer presentes. A
Síndrome de Arrancamento das Penas (SAP)
ocorre em torno de 10% das aves mantidas em
cativeiro, sendo frequentemente comparada ao
Transtorno Obsessivo Compulsivo, em humanos, mas, nas aves, pode provocar ferimentos
graves, além da hipotermia e imunossupressão
em casos avançados. Aves com este distúrbio
crônico podem causar lesões irreversíveis nos
folículos das penas, depenando definitivamente regiões do corpo. Evidencia-se, então,
a importância de se conhecer a SAP ao considerar a aquisição de uma ave para companhia.

entanto, se o tratamento baseado no diagnóstico
inicial não obtiver sucesso, o ideal é rever o histórico, refazer o exame físico e considerar exames
não realizados inicialmente, como os de imagem,
dosagens de metais pesados, biopsia de folículo
e pele, cultura microbiológica e antibiograma
para lesões de pele. O diagnóstico diferencial
consiste no fato de que não é possível que as
aves arranquem as penas da cabeça, as quais
estarão, portanto, sempre intactas na SAP. Caso
a síndrome seja confirmada como consequência
comportamental, alterações no manejo, na dieta
e no enriquecimento geram resultados.

ETIOLOGIA

O tratamento é mais eficaz quando iniciado
logo após o comportamento ter começado, por
isso, importância de se observar, por parte do
responsável, o estado físico e comportamental
da ave constantemente. A abordagem terapêutica pode, portanto, abranger a administração
de medicamentos, de acordo com a causa física
diagnosticada, e o colar elisabetano pode ser
recomendado caso o animal corra risco de

A SAP é considerada um grande desafio para a
Medicina Veterinária, já que sua etiologia é considerada multifatorial. Nesse sentido, as causas
do aparecimento da síndrome podem ser físicas
ou comportamentais. Dentre as causas físicas,
estão: ectoparasitas, infecções respiratórias,
clamidiose, hepatopatias, dermatite, foliculite,
viroses (circovírus e poliomavírus), alergias,
desnutrição, neoplasias, hipotireoidismo, intoxicação por chumbo, intoxicação por zinco e alterações ambientais, como uma baixa umidade,
intolerância à luminosidade e falta de luz do sol,
além de erro de manejo como corte incorreto das
penas das asas. Já dentre as causas comportamentais estão: tédio, medo, ansiedade, solidão,
insônia, psicose, frustração reprodutiva, medo
de pessoas ou animais estranhos, superpopulação, estresse e mudança repentina de ambiente.
Sobre as causas comportamentais, um problema
bastante comum é a formação de vínculo com
uma espécie inadequada, como o ser humano.
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TRATAMENTO E PREVENÇÃO

AVES COM ESTE DISTÚRBIO CRÔNICO
PODEM CAUSAR LESÕES IRREVERSÍVEIS
NOS FOLÍCULOS DAS PENAS, DEPENANDO
DEFINITIVAMENTE REGIÕES DO CORPO.
EVIDENCIA-SE, ENTÃO, A IMPORTÂNCIA
DE SE CONHECER A SAP AO CONSIDERAR A
AQUISIÇÃO DE UMA AVE PARA COMPANHIA

DIAGNÓSTICO
Devido a seu caráter muitas vezes comportamental, é importante que o animal seja examinado na
casa do responsável para se conhecer as características do ambiente em que ele está inserido e, a
partir daí, proceder com o diagnóstico por meio
do histórico e de observações do ambiente, do
manejo, etc. Caso isso não seja possível, é importante que o exame seja realizado com o animal
dentro da gaiola e, geralmente, pode-se pedir
fotos ou vídeos da ave no seu recinto de costume,
além de amostras de excrementos, da dieta e das
penas. Após a investigação do histórico e anamnese, procede-se com o exame físico, no qual se
observa o estado da pele, penas e folículos, bem
como a presença de ectoparasitas ou doença
sistêmica. Com o intuito de descartar outras
doenças, pode ser feito o hemograma completo,
análises bioquímicas e outros como radiografias,
PCR para circovírus e poliomavírus, flutuação
fecal e teste para Giardia spp., por exemplo. No

vida. Quando se trata do comportamento, o uso
de drogas psicoativas pode ser indicado caso o
animal não responda a terapias de tratamento
comportamental ou a mudanças no ambiente.
Nesse sentido, para evitar que o caso chegue
em estado crítico, o enriquecimento ambiental
é um forte aliado no tratamento e prevenção da
SAP. O estímulo auditivo moderado, o contato
social, poleiros de escalada, brinquedos de mastigação, e enriquecimento do forrageio por meio de
galhos, capim e folhas são abordagens possíveis e
importantes. Além disso, estímulos alimentares
(promover dificuldade na obtenção do alimento),
estímulos sensoriais, enriquecimento estrutural
do recinto (mais próximo possível do ambiente
natural), estímulos cognitivos e sociais (intra ou
interespecíficos) promovem, indubitavelmente,
um melhor bem-estar ao pet o que, consequentemente, garantirá sua qualidade de vida. ◘
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PREDISPOSIÇÃO DE RAÇAS AO OSTEOSSARCOMA

C
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âncer é sempre motivo de
preocupação e tema de diversos estudos para propor
melhores tratamentos e qualidade de vida a pacientes,
além de entender suas causas. Recentemente, um grupo do Reino Unido, formado por profissionais
da Cardiff University, do Bristol Vet
School e do Royal Veterinary College
tem pesquisado sobre osteossarcoma
em cães de seu país para entender melhor o surgimento de tumores ósseos.
Uma das autoras do estudo, a pesquisadora da Bristol Vet School, Grace Edmunds, comenta que, juntamente ao professor Matt Smalley e à professora Rachel Errington, da Cardiff
University, tem pesquisado os mecanismos celulares que fazem com que
o osso se transforme em câncer ósseo.
“Isso nos permitirá identificar os cães
e as pessoas com maior risco de câncer ósseo e desenvolver novos tratamentos. Nós sabemos que a biologia
dos tumores caninos pode ser usada
para informar a pesquisa do câncer em
humanos, especialmente em cânceres
que são raros em humanos, mas mais
comuns em cães. Por esse motivo, decidimos começar a coletar tecido do
osteossarcoma canino e usá-lo para
determinar fundamentalmente o que
torna o osso normal em cancerígeno.
Antes de iniciar esses estudos, é necessário identificar quais raças de cães no
Reino Unido estão em maior e menor
risco de tumores ósseos, para que saibamos quais cães buscar na coleta de
amostras e como comparar os tumores das várias raças. Portanto, procu-
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ramos o professor Dan O’Neill e colegas do Royal Veterinary College, e Sam
Beck, da VPG Histology, que nos forneceram experiência epidemiológica e
um banco de dados caninos fantástico para usarmos em nosso estudo”, diz.
Em abril de 2020, o projeto teve
início. O estudo incluiu 1.756 casos de
osteossarcoma confirmados em laboratório em cães, em comparação
com 905.211 cães sob cuidados veterinários no banco de dados VetCompass durante 2016. “A equipe de pesquisa descobriu que 15 raças, principalmente raças maiores, tinham
um risco aumentado de osteossarcoma em comparação com as mestiças. Oito raças, principalmente raças menores, tiveram risco reduzido”.
Entre as raças com risco significativamente maior em comparação com
cães mestiços, estão rottweiler, rhodesian ridgeback e dogue alemão. Já entre
as que apresentaram risco significativamente menor em comparação com cães
mestiços, estão staffordshire bull terriers, cocker spaniels e bulldog francês.

“A pesquisa também comparou
diversas medidas de massa corporal
e comprimento das pernas, e confirmou descobertas anteriores de que
cães mais pesados com pernas mais
longas e formas de crânio mais longas correm maior risco de tumores ósseos. Os resultados podem informar as
reformas sanitárias da raça, especialmente em raças predispostas. Considerando que estudos anteriores identificaram raças de alto risco para tumores ósseos, este artigo é novo por ser
capaz de identificar raças com risco
mais baixo devido ao enorme tamanho
da população de estudo”, afirma Grace.
Segundo ela, o osteossarcoma pode afetar qualquer raça de cão. No entanto, os tutores de raças de alto risco devem estar especialmente alertas
para sinais da doença. Estes incluem
claudicação e inchaço ósseo doloroso.

DADOS CONTRIBUEM
PARA FUTURAS PESQUISAS
De acordo com ela, as raças identificadas nesse estudo podem ser pesquisadas e comparadas para reconhecer novas diferenças genéticas que causam tumores ósseos. “A descoberta de que os
tumores ósseos são mais comuns em
certas raças e conformações indicam
que a genética de um cão desempenha
um papel no desenvolvimento do tumor ósseo. Essa ligação entre a biologia da conformação e a biologia dos tumores ósseos em cães oferece oportunidades valiosas para estudos adicionais sobre o que causa o desenvolvimento de tumores ósseos e como eles
podem ser tratados no futuro”, comenta.
A autora acrescenta que a equipe de
pesquisa está desenvolvendo um projeto
que irá sequenciar certos genes em raças de risco e protegidas para o osteossarcoma, com o objetivo de identificar
as vias genéticas que fazem com que os
tumores ósseos se desenvolvam a partir
do osso normal. “A identificação de tais
vias permitirá que novos medicamentos, ou medicamentos mais antigos,
reaproveitados, sejam usados para ver
se os resultados
no tratamento
Grace Edmunds,
pesquisadora da
de tumores ósBristol Vet School
seos em cães
e uma das autoras
podem ser medo estudo, com
lhorados”, finaum rhodesian
liza Grace. ◘
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