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Comportamento

5 dicas para lidar
com a agressividade

Por: Thalita Galizia
Foto: Divulgação

P

ara a maioria das espécies, ser agressiva
torna-se fundamental para a sobrevivência.
Este comportamento surge quando o animal
defende seu território, comida ou posição
hierárquica. Os ﬁlhotes também podem se tornar
agressivos ao disputarem o leite da mãe, no caso dos
mamíferos.
Especiﬁcamente para cães, a agressividade pode ser
dividida em classes:
Territorial
Cães naturalmente protegem o seu habitat, ﬁlhotes
ou quem vive nele. Esse tipo de comportamento
pode ocorrer se o pet se sentir ameaçado.
Para que não ﬁque agressivo, faça associação
positiva com algo que ele goste. Ou seja, toda vez
que alguém ou algum outro animal estiver em seu
território, recompense-o pelo bom comportamento.
Dominância
Quando o cão tem liberdade, mas não limite, ele
pode se colocar como líder. E se assumir essa
função, pode não lidar bem com frustrações, além
de ter reações agressivas se contrariado.
A melhor maneira de lidar com o problema é ter
atitudes de liderança. Mas isso não signiﬁca bater no
cachorro. Por exemplo, quando você for sair para
passear, ensine-o a sentar e a esperar que você abra
a porta e passe primeiro.
Posse
Quando alguém chega e o cão defende suas coisas
pode estar associando a presença de pessoas com
perda.
A maneira mais eﬁcaz de lidar com a situação é

Abril/2018

mostrar que não há competição. Ao se aproximar da
comida, caso ele não tenha sido agressivo, jogue um
petisco. Aos poucos, o pet vai aprender que a
aproximação das pessoas é legal.
Medo
Esse tipo de agressividade geralmente ocorre
quando a sociabilização não foi feita corretamente
ou, então, decorrente de algum trauma psicológico.
Raças com predisposição genética ao medo
também podem ﬁcar agressivas.
Para lidar com um cão medroso, faça um treino de
dessensibilização. Mantenha distância segura e vá
recompensando a sua presença com algo que o cão
goste. Faça isso até chegar perto do amigo.
Transferência
Quando o cão não consegue atingir seu objetivo,
acaba atacando o que tem por perto. Coloque
regras e deixe que ele lide com a frustração. Além
disso, ensine comandos que o ajudem a ter
autocontrole e a entender a sua posição dentro da
matilha/família.
Como lidar com as agressividades:
❶ Procure ajuda de um proﬁssional.
❷ Não recompense o comportamento agressivo,
mas sim frustre-o.
❸ Nunca bata no pet ou ameace-o ﬁsicamente.
❹ Evite qualquer tipo de atividade que deixe o
amigo estressado ou agitado.
❺ Tenha a liderança, mas de forma positiva e
recompensadora, não com violência.
Boa sorte com os treinos!
Thalita Galizia
é adestradora na equipe Cão Cidadão

7

Curiosidade

Um roedor que não é da Ásia
Por Wilson Salce

O

Divulgação

Porquinho-da-Índia (Cavia Porcellus), que
por sinal é um roedor e não tem qualquer
parentesco com o porco, eles são
originários da América do Sul, tendo seu habitat
natural entre a Colômbia, Venezuela, Brasil e
Argentina. No século XVI, durante a chegada dos
europeus na América do Sul, eles tiveram contato
com esses pequenos animais que eram utilizados
pelos nativos como alimento e oferendas em rituais
e cerimônias religiosas. Ao retornarem à Europa, os
exploradores apresentaram o animal como sendo
das Índias, contudo,
aportaram na América do Sul.
Por esta razão o nome
Porquinho-da-Índia. Na
Europa, o Porquinho-da-Índia
foi introduzido como animal
doméstico, por ser dócil de
fácil trato e ser muito
inteligente. Eles aprendem
seus nomes e respondem
quando são chamados. São
ótimos animais para crianças,
gostam de dar e receber
carinho, raramente atacam,
exceto quando se sentem
ameaçados.
O Porquinho-da-Índia
também é conhecido por
preá, cobaia, rato chino ou ratinho da índia. Eles são
animais que vivem em grupos de até 10 indivíduos,
constituído por sua maioria de fêmeas e 1 macho,
além de suas proles. Por esta razão, se você tem ou
está pensando em criar esses animaizinhos, nunca
tenha apenas um. Ele se sentirá muito solitário. O
ideal é que os Porquinhos-da-Índia convivam em 2 ou
mais indivíduos e tenham ligação familiar, para
evitar brigas e disputas.
Abril/2018

Seu habitat deve ser bem ventilado, os especialistas
indicam gaiolas de arame com fundo liso, para evitar
que prendam as patinhas entre os vãos. A decoração
deve ser bem criativa e estimulante, proporcionando esconderijos para eles sentirem-se
seguros. Os comedouros e bebedouros devem ﬁcar
de fácil acesso. Os brinquedos devem ser de
materiais que não tragam danos ao animal em caso
de ingestão, como sugestão aconselha-se
brinquedos de madeira não tratada ou cartão sem
tinta. O fundo da gaiola dever ser recoberto com
substrato apropriado, jamais
utilize areia para gato, por ser
extremante agressiva à pele
e pode trazer problemas
respiratórios para o animalzinho. Por ser herbívoro a
sua dieta baseia-se em
vegetais, frutos, feno e
comida própria para
Porquinho-da-Índia rica em
vitamina C. Recomenda-se
não adotar ração genérica
(para todo tipo de roedores).
Outros cuidados primordiais
são com as que orelhas
devem limpas regularmente
com o emprego de produto
especíﬁco para a espécie, as
unhas devem estar sempre aparadas com atenção
redobrada, pois existem veias sanguíneas que se
rompidas podem trazer complicações ao animal. No
caso de animais de pelagem longa, a escovação deve
ser diária e de pelagem curta com intervalos
máximos de 3 dias.
Consulte sempre um veterinário para que seu
animalzinho tenha uma vida feliz e saudável.
9

Esporte

Por Wilson Salce

5ª SP Dog Run

O

Shopping SP Market recebeu no dia 08 de
abril, 1.500 duplas participantes e mais de
5.000 pessoas na arena de evento, na 5ª
edição do SP Dog Run. Este é um evento de corrida e
caminhada, na qual as pessoas participam
juntamente com seus cães. O evento contou com
várias atrações, distribuição de brindes, sorteios,
apresentação de agility, cães adestrados, degustação de comidinhas para cães, espaço fashion,
massagem para pets e humanos, além das
premiações para os vencedores e medalhas para
todos os participantes. Além de toda a estrutura e
segurança que a organização do evento
disponibilizou ao público presente e aos
participantes, contando também com ambulâncias
humanas e veterinárias.
O evento contou com a Cãorrida, na qual os cães
correm um percurso de 2km acompanhados de seus
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tutores e a Cãominhada, onde toda a família pode
participar junto com seu cão.
Os vencedores da Cãorrida foram:
Categoria Masculino:
1º Cicero Vieira de Andrade, 2º Gilmario de Oliveira, 3º
Jeﬀerson Fernandes da Silva, 4º Tiago Vieira da Silva
e 5º Marcelo Lage
Categoria Feminino:
1º Joisse Silva, 2ª Marina de Mattos Nascimento, 3º
Gisele Pereira Alves, 4º Juliana Veras, 5º Thaina
Grandinetti Gouvea Conde
A 5ª SP Dog Run foi diversão garantida para todos os
presentes!
Organização: Sports Fuse e Pet Party
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Pet Tour

Vamos ao shopping?

Por Flávia Salce
Foto: Divlgação
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N

o outono em virtude de preservarmos a
saúde de nossos bichinhos, nem sempre é
possível passear em parques, praças ou em
outros lugares abertos, por essa razão ir ao
shopping tem sido uma opção.

ruído provocado pelos frequentadores podem
assustá-lo e fazer com que ele ﬁque traumatizado
ou tenha reações inesperadas. Procure ir
habituando seu animalzinho gradativamente ao
ambiente.

Há algum tempo, chegava causar estranheza para
algumas pessoas ao verem um animalzinho
passeando com seu tutor pelo shopping. E para
quem tinha seus bichinhos ﬁcava em dúvida, se
poderia mesmo levar seu pet ao shopping.
Atualmente com a grande adesão dos shoppings
entre outros estabelecimentos aceitarem a
presença de animais de companhia, para quem tem
seu bichinho virou rotina, e para os admiradores,
tornou-se um show de graça e beleza ao verem os
mimosos peludinhos passeando e se divertindo.

Ÿ Devemos zelar pela segurança de nossos

Vale ressaltar que devemos ter alguns cuidados ao
realizar passeios nos shoppings centers, conheça
algumas dicas para que você e seu pet desfrutem ao
máximo desse momento:
Ÿ Antes de sair, certiﬁque-se que o shopping o qual

você irá, permite a entrada de animais de
companhia, informe-se com antecedência sobre
as regras aplicadas pelo estabelecimento.
Ÿ Alimente seu pet antes de sair, não se esqueça de

levar água e alguns petiscos.
Ÿ Nos shoppings não é permitido que o seu pet

ﬁque solto, é importante que ele esteja utilizando
coleira ou peitoral e guia. Alguns
estabelecimentos fornecem carrinhos para seu
animalzinho.

animais, assim como, dos demais frequentadores
do shopping, caso seu pet seja agressivo ou de
grande porte, lembre-se, eles devem fazer uso da
focinheira.
Ÿ Infelizmente, nem todo local é permitido para

seu pet, como as praças de alimentação,
restaurantes, lanchonetes e cafeterias dos
shoppings, por determinação da Vigilância
Sanitária, estes locais são proibidos aos pets. Não
apenas por possíveis pelos que possam cair no
alimento de outras pessoas, mas também, pelo
bem-estar de seu animal, uma vez que estes
locais exalam diversos aromas e o animalzinho
pode ﬁcar eufórico. Apenas cães guias,
devidamente treinados, têm permissão para
frequentar estes espaços, conforme a Lei 13.146.
Ÿ As escadas rolantes só podem ser utilizadas por

animais de pequeno porte, desde que, estejam
no colo de seu tutor. Para os demais pets, devem
sempre utilizar os elevadores, destinados a estes,
sinalizados pelos shoppings. Na dúvida, consulte
um agente de segurança ou funcionários do
shopping.
Ÿ Certiﬁque-se também se o seu pet é aceito pelo

shopping, alguns estabelecimentos possuem
algumas restrições, incluindo cães de grande
porte.

Ÿ Mesmo que haja serviços de higiene e limpeza do

shopping, é importante levar sacos plásticos,
sacolinhas e papéis absorventes para recolher as
fezes e urina de seu bichinho. Mesmo que você
recolha os dejetos, não se esqueça de avisar o
segurança mais próximo para que ele acione o
serviço de limpeza.
Ÿ Caso seja a primeira visita de seu pet ao shopping,
evite realizá-la aos ﬁns de semana, ou em
horários de pico de movimento. O excesso de
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Ÿ Nem todos gostam de animais, desta forma ande

sempre com o pet ao seu lado e com a guia curta.
Evite que seu simpático bichinho tenha contato
próximo com pessoas que não mostrem
interesse de interação com ele.
No mais, aproveite confortavelmente o passeio com
seu animalzinho e divirtam-se!
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Essa eu não sabia!
www.revistapetplus.com.br
@revistapetplus

@grupoagape

Todas as quartas-feiras

Essa eu não sabia!
Por Wilson Salce

V

ocê já conhecia esse animal? Esse é o Tapir Malaio (Tapirus Indicus), parente de nossa Anta Brasileira
(Tapir terrestres), vive na Ilha de Sumatra, Laos, Malásia peninsular, Myanmar, Tailândia e Vitenã.

O Tapir Malaio é maior que a espécie brasileira,
atingindo 2,40m de comprimento e cerca 300kg.
Os ﬁlhotes possuem pelagem com uma
coloração escura com pintas e listras brancas, e
seu dorso é mais claro que o restante do corpo.
Quando atinge a maturidade sua pelagem é
branca do dorso e barriga, e demais membros são
pretos. Sendo esta uma ótima camuﬂagem para
se protegerem de predadores na natureza.
Sua alimentação consiste basicamente de folhas
e frutas, em busca de sua refeição o Tapir Malaio
passa quase 10 horas por dia forrageando o solo.
Animal de hábitos noturnos, esconde-se de dia na
mata, saindo à noite para pastar.
Tapir Malaio Filhote - Foto: Divulgação
Tapir Malaio Adulto e Filhote - Foto: Divulgação

O estado de conservação da espécie é
vulnerável, estima-se cerca de 1.500 a 2.000
animais vivendo na natureza. A principal
ameaça para este animal é de origem humana,
em razão do desmatamento para expansão
agrícola. Sues principais predadores são os
leopardos e tigres, que buscam os animais
jovens ou os debilitados, por sua pele ser muito
dura, sua maior ameaça são os homens.
Fonte: Animal Planet Brasil
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Saúde Animal

Divulgação

Insuficiência Renal

Por Dra. Camila Isoyama

M

arço foi o mês internacional do cuidado e prevenção às doenças renais, por se tratar de um assunto
de grande seriedade e pouca divulgação, trazemos a você o alerta que atualmente 60% da população
de cães e gatos acima de 7 anos já possuem ou possuirão até o ﬁm da vida algum nível de
comprometimento renal ?
A insuﬁciência renal (IR) nada mais é do que a perda de função dos néfrons , que são as estruturas responsáveis
por ﬁltrar o sangue.
Com os nefróns comprometidos, ocorre a alteração na capacidade de ﬁltragem dos rins, que fará com que ureia
e creatinina, que normalmente são eliminadas pela urina, ﬁquem retidas no organismo do animal, sendo
acumuladas no sangue e se tornam tóxicas.
A IR pode acometer somente um ou os dois rins e é causada principalmente pelo surgimento de neoplasias,
inﬂamações, traumas, infecções virais e bacterianas, intoxicações medicamentosas, endocrinopatias, doenças
autoimunes, doenças hereditárias ou congênitas.
As raças de cães mais predispostas são: Basenji, Beagle, Bull Terrier, Cairn Terrier, Chow-Chow, Cocker Spaniel,
Dobermann, Elkhound Norwegian, Lhasa Apso , Maltês, Pastor Alemão, Pinscher, Poodle, Schnauzer,
Samoieda, Shih-Tzu, Shar-Pei e Rottweiler.
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A maioria dos gatos tem insuﬁciência renal, como é
predominante a raça não deﬁnida, chamados viralatas, não há um estudo no Brasil direcionado para
raça de gatos.
A insuﬁciência renal se divide em: Insuﬁciência
Renal Aguda (IRA) e Insuﬁciência Renal Crônica
(IRC). De acordo com o grau de intensidade, perda
de função dos néfrons e capacidade de reversão do
quadro do animal, a IRA é reversível e a IRC é
irreversível.

sanguínea e biópsia podem ser recomendados para
um diagnóstico completo da causa da doença. Em
caso detectados nos exames supracitados procure
um (a) nefrologista veterinário (a). O prognóstico irá
depender da gravidade e estágio de evolução da
doença.

O tratamento mais comum ainda é a ﬂuidoterapia,
como tentativa de normalizar o equilíbrio hídrico e
resolver as inadequações hemodinâmicas,
promovendo à formação de urina e fazendo o rim
“trabalhar”. Juntamente com a ﬂuidoterapia são
administradas também medica-ções suportes para
A IRA geralmente está atrelada a outra patologia
os diversos sinto-mas que poderão ocorrer, e se
(choque, hemorragia intensa, hipotensão,
diferem em cada
desidratação, hipocaso. Geralmente
volemia, anestesia
esse tratamento é
profunda, nefrotorealizado por 3 a 5
xias) tendo como
dias e são repetiagravante a alta
dos os exames
toxidade e sintoespecíﬁcos. Em
mas súbitos.
casos mais graves,
recomenda-se a
A IRC geralmente
hemodiálise e
tem início lento e
diálise peritoneal
sintomatologia
(processos de
inespecíﬁca, com
substituição temperda progressiva
porária da função
e irreversível do
renal). Desde 2003,
órgão, geralmentambém é realizate, a perda de funDivulgação
do no Brasil o
ção dos néfrons
transplante renal
varia de 65 a 75%.
em cães e gatos possibilitando o retorno da função
renal, aumento de sobre-vida e qualidade de vida.
Os principais sintomas de IR são: vômitos, perda
progressiva de peso, letargia, polidipsia (maior
Atualmente no mercado, existem rações que
ingestão de água), poliúria (maior quantidade de
retardam o aparecimento desse tipo de patologia e
urina) de coloração clara ou translúcida,
rações que também auxiliam o tratamento nos
desidratação, perda de apetite, pelos eriçados,
diversos estágios da doença. Por isso ressaltamos a
hálito cetônico, diarreia, fraqueza, intolerância ao
importância de consultas e exames periódicos ao
exercício, hipertensão, úlceras e estomatites, e em
seu veterinário de conﬁança.
casos mais severos o animal ﬁca com aparência
arqueada, ocorrem úlceras gástricas e intestinais e
Camila Isoyama - CRMV-SP:18.359
pode ocorrer cegueira.
O diagnóstico é feito principalmente pelos exames
de hemograma completo, análise bioquímica de
sangue e urina e o ultrassom abdominal. Outros
exames como cultura de urina, radiograﬁas, pressão
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Médica Veterinária formada pela
Universidade Metodista de São Paulo em
2004. Serviço Voluntário (Residência) no
Hospital Veterinário da Metodista
2005.Médica Veterinária Intensivista no
HOVET SÃO PEDRO (Atual).
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Capa

Uma vida de carinho
Por Wilson Salce

E

m uma entrevista muito descontraída Jackeline Petkovic, no contou um pouco de sua particularidade em
se tratar de animais. Desde a infância uma amante declarada dos animais e da natureza, tem se
empenhado na luta pelo respeito, amor e o bem-estar de nossos animais. Na qual ela aﬁrmou por diversas
vezes em nossa conversa, “Nós somos as vozes deles, temos que fazer serem ouvidas!” Conheça um pouco mais
dessa pessoa maravilhosa, humilde e com simpatia de sobra!

Jacky você sempre gostou de animais, qual foi a sua
relação com eles?
Desde que eu entendo por gente, sempre tive
bichinho de estimação. Em casa ou na casa da minha
avó, onde eu passava muito
tempo, os ﬁns de semana e férias.
Eu já tive muitos bichinhos, de
todos os tipos. Tive periquito,
pato, realmente sou uma fã de
animais. Nós tínhamos um sítio
que ﬁcava no interior de São
Paulo, lá nós tínhamos ovelha,
cavalo, sempre amei e eu gostava
de cuidar dos meus bichinhos,
desde pequenininha. Meu avô me
ensinava a cuidar do casalzinho de
ovelhas, ao dar a ração eles me
seguiam.

que era Cocker, de “Cocker coisa”! Tivemos um
cãozinho que marcou história, o Twister, minha avó
estava se sentindo muito sozinha com o falecimento
de meu avô, então pensei em deixar o Twister com ela,
por um tempo, para lhe fazer companhia. Inventei que
estava muito ocupada, ﬁcando
muito tempo fora, só para ela
aceitar. Passado um período de
tempo, fui buscar o Twister, pois
eu sentia muito sua falta.
Chegando lá, percebi a que minha
avó está ﬁcando triste em se
separar do Twister, então resolvi
deixa-lo com ela. Você acredita
que o Twister viveu 20 anos? Ele
faleceu há pouco tempo, cego,
surdo e sem nenhum dente na
boca, completamente banguela.
Toda minha família é apaixonada
por animais.

Qual foi seu primeiro cãozinho?
Qual a situação mais inusitada
que você já viveu com um
Minha primeira cachorrinha foi a
bichinho?
Puppy, era uma Maltesinha
(Maltês). Tive outros também,
Arquivo Pessoal
Eu tenho muitas histórias. Ganhei
entre eles, Maltês, Yorkishire, já
do pai um casal de periquitos, e o
tiver um “Cocker”, em que até
casal de periquitos foram tendo ﬁlhotinhos, nós
brinco que é o “Cocker coisa”. Era uma Vira-latinha
deixávamos a gaiola aberta, eles voavam livremente
(SRD), que havia uma curiosidade quando saíamos,
pela casa. Pousavam na gente, era bem interessante.
todos comentavam que linda! Que raça que é? E eu
Esse casal de Periquitos se transformou em 17, pois
respondia é um “Cocker”! E me questionavam,
tiveram 15 ﬁlhotinhos. O interessante é que
dizendo que Cocker não é assim! Então eu respondia
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Capa
deixávamos a janela aberta e eles não saíam, eles
ﬁcavam com a gente e não iam embora. Tanto é que
um belo dia, um pardal, resolveu nos adotar e fazer
parte de nossa família.
Jacky, você é muito verdadeira e deixa que isso
transpareça com naturalidade, durante sua
temporada na TV com o programa Plantão Animal,
qual história que mais te emocionou?

crimes contra animais, que está fazendo um trabalho
maravilhoso. Temos que denunciar sempre! Essas
pessoas se comprometeram com uma vida, e acabam
abandonando, acredito que essas pessoas são vazias.
O que eu puder em favor dos animais eu farei!
Em razão de seu envolvimento com a causa animal,
você tem ligação com alguma Ong?

Eu conheço algumas Ong's da época do programa, os
Protetores Patinhas, Casa dos Anjos, Projeto Amigos
do Bem 10, Os Doguinhos, Moocanimal, Instituto Pata
Real, Super Patas (Projeto Cão
Terapeuta). Sempre que posso
vou postando as demandas
deles, sendo que eles fazem um
trabalho incrível e essencial.
Inclusive, conheço algumas
pessoas que estão lutando para
que tenhamos hospitais
veterinários públicos. Existe
apenas um em São Paulo, acho
que devemos batalhar para que
cada munícipio tenha ao menos
um. A demanda é muito grande,
este hospital de São Paulo,
atende animais de diversas
regiões, sobrecarregando a
equipe. Em Santana de
Parnaíba, as pessoas se
empenharam, conseguiram
doações, incluindo de
O abandono de animais tem
Arquivo Pessoal
equipamentos médicos
crescido absurdamente, você
caríssimos, mas, sempre emperra em algum órgão
já presenciou algum caso?
público e o hospital ainda não foi aberto. Precisamos da
colaboração de todos para que isso aconteça, as
Sim, eu vejo muitas pessoas comprando um bichinho e
pessoas envolvidas e os empresários estão fazendo sua
se esquecem que eles crescerão, terão necessidades,
parte, inclusive pessoas muito simples que tiram do
dependência de cuidados e necessitarão de muito
pouco que possuem para ajudar os animais, agora
amor. Com isso, as pessoas vão perdendo a liberdade,
necessitamos que os órgãos públicos nos ajudem a
seu espaço, enﬁm, querem se livrar logo do bichinho. E
abrir esta unidade. Temos que nos unir, para fazer este
comprovadamente que o índice de abandono é maior
e outros projetos andarem, como sempre digo, a união
próximo as férias e feriados prolongados. Isso é muito
faz a força. Estamos fazendo nossa parte, agora
triste! Eu já presenciei em um Pet Center, uma moça
necessitamos da ajuda dos órgãos públicos.
grávida, chegar com caminha, malinha, amarrar uma
cachorrinha e ir embora. Eu achei um absurdo! Como é
possível? Hoje nós temos a Delegacia de combate a
Foram tantas histórias! Quase um ano de programa que
eu ﬁz no Plantão, foram tantas histórias emocionantes
que é difícil falar somente de
uma. Mas, teve a história de
cachorrinho que foi operado, ele
fez uma cirurgia de coluna os
veterinários disseram que ele
não voltaria a andar, contudo, o
amor era tanto entre tutor e o
cãozinho e vice-versa. Ambos se
amavam tanto que ele venceu
todas as barreiras, tanto é que o
impossível acabou acontecendo,
ele voltou a andar! Foi um grande
milagre, que impressionou
muitos veterinários, e isso me
emocionou muito. Essa história
foi muito emocionante, eu falo
que a força igual a do amor, com
o amor tudo é possível.
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Vemos muitas campanhas para não comprar animais,
você também essa visão, ou nos casos de criadores
legalizados e que respeitam os animais em plenitude,
eles possam comercializar seus ﬁlhotes?

Lulu (Spitz Alemão), pois seu assistente havia pisado na
patinha e o custo do tratamento inviabilizaria o
investimento. Isso é um absurdo! É uma vida! Devemos
ter respeito à vida. Se você ver ou ﬁcar sabendo de
quaisquer pessoa que pratica agressão ou maus-tratos
aos animais, denuncie, não tenha medo é sigiloso.

Sou contra o comércio ilegal e do abuso de animais!
Quanto aos criadores devidamente legalizados e que
Em sua opinião o que deve ser feito para diminuir a
respeitam os animais, os ciclos de cio, não os usam como
taxa de devolução de animais adotados?
máquinas reprodutoras e tenham respeito à vida, não
vejo problema. Os órgãos reguladores, como por
Eu creio que as Ong's estão
exemplo, o Club Kennel, a CBKC,
procurando fazer bem seu papel,
entre outros, que certiﬁcam aos
realizando diversas entrevistas,
criadores, deveriam ﬁscalizar
em alguns casos fazendo visita às
constantemente os criadores e
residências dos prováveis
assegurar que os animais
tutores, enﬁm, não entregam o
estejam sendo tratados com
animal para qualquer pessoa que
respeito, cuidado e carinho.
se mostra interessada. Por outro
Assim como, impor regras e
lado, há aquelas pessoas que vão
sansões mais duras aos
aos eventos de adoção e se
infratores, obrigando os
empolgam com o bichinho e
criadores respeitarem a vida e
esquecem de suas necessidades
possuir estrutura apropriada
ou não se atentam a outros
para comportar suas matrizes e
detalhes sobre o animal.
proles. Os criadores
Esquecendo-se de que a adoção
irresponsáveis devem ser
é uma ato de responsabilidade
banidos e punidos perante a lei.
com uma vida, deve ter plena
Meu ﬁlho, Enzo e eu, sempre
consciência disso. Se não preenassistimos a um programa em
cher os requisitos neces-sários
um canal por assinatura, que
como tutor, não adote, o
apresenta criadores responproblema não está no animal!
sáveis, as matrizes e ﬁlhotes têm
contato com a família dos
Sua carreira é muito intensa,
criadores, vivem em locais
como estão os projetos
apropriados e protegidos. Por
futuros?
isso, ao comprar um
Luiz Lhacer
animalzinho, viste o criador,
Graças a Deus têm muitas coisas
conheça, pesquise e informe-se
para acontecer, infelizmente estou proibida de abrir
sobre ele, entre em contato com clientes, não caia em
minha boca. O que posso adiantar é o meu canal no
armadilhas, não compre animais sem procedência ou de
YouTube, que já estamos gravando e vou abordar de
criadores irresponsáveis!
tudo principalmente que eu amo, que são os animais.
Abordarei temas sobre animais de companhia e
Você já teve acesso a algum caso de criadores
silvestres, como o que ﬁzeram com os macaquinhos,
irresponsáveis?
coitadinhos! Precisamos alertar a população que eles são
vítimas das doenças como nós! Vemos os acidentes que
Fiquei sabendo de uma criadora dizendo que iria vender
acontecem com as Capivaras nas Marginais, aqui em São
por um preço mais baixo ou sacriﬁcaria uma ﬁlhote de
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Paulo. Nós invadimos seus espaços e não o inverso,
devemos respeitá-los e protegê-los. Teve uma vez em
que avistei diversas galinhas-d'angola passando por
uma avenida, parei meu carro e imediatamente avistei
uma viatura da Guarda Municipal, pedi ajuda e eles
disseram que era para eu acionar a Polícia Ambiental,
a qual liguei imediatamente, e me falaram, nós já
vamos, como sabemos esse já vamos, vai longe.
Temos que insistir e fazer que a voz e as necessidades
deles sejam ouvidas e atendidas, e nós somos as vozes
deles.
Abril é o mês de
prevenção da
crueldade contra os
animais, você acha que
a divulgação desta
campanha necessita
de maior intensidade?
Com toda a certeza!
Veja o exemplo dos atos
de violência contra os
macacos. Realmente
devemos denunciar,
para acabar com essa
extrema maldade.
Além de outros animais. Eu ﬁco arrepiada e
me sinto envergonhada
como podem as pessoas, se é que podemos
chama-las de pessoas,
realizarem maus-tratos
contra os gatos, principalmente os pretos. Machucam cachorros a troco de
nada. Como ﬁzeram com a cachorrinha de minha
vizinha, saiu para dar sua saída rotineira e retornou
com a cabeça toda machucada por pedradas. Isso é
inaceitável, devemos denunciar sem medo!
Lembrando que a denúncia é anônima.
Sabemos que o Enzo gosta muito de animais, ele
está seguindo o caminho da mãe?
O Enzo desde pequeninho é um apaixonado pelos
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animais. Sua primeira escolinha foi uma mini fazenda,
então ele cresceu em meio aos bichinhos, ele é amante
e defensor da natureza. Inclusive ao ver alguém
jogando papel no chão ou que não separa o lixo
orgânico do reciclável, ele chama a atenção! Nesta
escola ele teve a oportunidade de ordenhar vaca,
coletar ovos, cuidar das cabras e ovelhas, cultivar
horta, entre diversas outras atividades em que na
cidade não temos, e isso foi muito importante para
ele. No condomínio onde moramos, ele conhece e
sabe o nome de todos os animaizinhos, os horários em
que cada um sai para passear, brincamos que ele
dizendo que será
Prefeito, já que conhece
todos e também é
querido por eles.
Qual mensagem você
deixa para quem está
pensando em ter um
animalzinho para seus
ﬁlhos?
Pense muito bem na
hora em que for escolher o bichinho, analise
se a criança já tem
noção da responsabilidade em ter um
animalzinho. Muitos
pais pensam em dar um
bichinho pensando que
isso irá desenvolver a
responsabilidade, mas
Arquivo Pessoal
em alguns casos não.
Planeje e estude bem o momento certo, conversem
entre família sobre o assunto. Não pense que os ﬁlhos
irão cumprir à risca todas as responsabilidades com o
animal, pois não vão! Já ouvi muito “minha se
comprometeu comigo...” O planejamento é
importante em razão da responsabilidade assumida
com o animalzinho, lembre-se o animalzinho tem
sentimentos, necessidades, gera despesas, custos e
necessita de muita atenção, assim como os ﬁlhos. Por
exemplo, aqui em casa estamos enfrentando um
momento de luto, perdemos há um tempo nosso
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cachorrinho, que partiu aos 15 anos de idade.
Pensamos em ter outro animal, mas não neste
momento. Isso foi uma decisão tomada em família. É o
que quem pensa em ter um animalzinho deve fazer,
não agir por impulso, uma decisão indevida pode
posteriormente resultar em abando ou maus-tratos
do animalzinho. Se a família concordar dar amor,
carinho, bem-estar, acolhimento e cuidado ao
animalzinho que ele seja muito bem-vindo!

somos as vozes
‘‘Nósdos
animais

‘‘

e devemos fazê-las
serem ouvidas!

Arquivo Pessoal

@grupoagape

Jackeline Petkovic

Abril Laranja
mês da prevenção da
crueldade contra os animais

Denuncie!
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Dicas Vet

Os pets também ficam gripados
Por Camila Isoyama

C

ães também podem
ﬁcar gripados assim
como nós humanos,
eles apresentam os mesmos
sintomas iniciais como tosse,
espirros e secreção nasal e se
não forem devidamente
tratados, a gripe também
pode evoluir para uma
pneumonia, isso ocorre com
mais frequência no período de
outono e inverno.
Exatamente por isso, o Dicas
Vet desse mês falará sobre a
vacina da gripe em cães. Hoje
no mercado pet, há algumas
vacinas destinadas a prevenção da gripe que são administradas somente pelo veterinário, vale ressaltar que somente
esse proﬁssional poderá avaliar e recomendar a
vacinação.
A imunização está associada no caso da vacinação da
gripe, particularmente ao estilo de vida do animal,
sendo assim alguns animais tem mais e outros
menos riscos. Devemos lembrar que a gripe é
passada somente de cão para cão, para o seu
cãozinho contrair a doença, ele tem que ter contato
com um animal portador da mesma. Métodos
básicos de higiene e boa alimentação, também
auxiliam na proﬁlaxia (prevenção) da doença, tais
como não compartilhar potes de água e comida e
brinquedos.
A vacinação deve ser realizada em animais sadios e
em boas condições gerais. Há duas formas de
administração, de acordo com fabricantes
diferentes, a intranasal que pinga gotinha no nariz e
a intradérmica que é injetável, geralmente o
26
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esquema vacinal é realizado em duas doses quando
o animal é ﬁlhote.
O momento ideal é determinado pelo veterinário, o
método mais comum é a associação com a segunda
dose da múltipla (V10 ou V8) que geralmente ocorre
(dos 66° dia ao 111º dia) a primeira dose e com a
terceira dose da múltipla (do 87° dia ao 132º dia) a
segunda dose. Após o esquema vacinal completo a
mesma será administrada somente, em uma dose
anual.

Camila Isoyama - CRMV-SP:18.359
Médica Veterinária formada pela
Universidade Metodista de São Paulo em
2004. Serviço Voluntário (Residência) no
Hospital Veterinário da Metodista
2005.Médica Veterinária Intensivista no
HOVET SÃO PEDRO (Atual).
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Vivendo em Condomínio

O Limite da Imposição
Por Wilson Salce
Fonte: ANDA
Foto: Divulgação
Abril/2018
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O

s condomínios são como uma pequena
cidade, que têm suas regras, regidas por
estatuto, regulamento interno e convenção
condominial, dos quais seu fundamento principal é o
bom convívio entre seus moradores.
Os maiores índices de reclamações realizadas pelos
condôminos são referentes a animais e crianças.
Desta forma, alguns condomínios por meio de seu
corpo diretivo, acabam tomando algumas atitudes
arbitrárias e abusivas, em sua maioria, levadas a falta
de conhecimento legal sobre o assunto.
No entanto, todas as regras aplicadas nos
condomínios estão sujeitas à Constituição Federal
de 1988 e quaisquer termos que estejam em
desacordo com a Lei Maior, tornam-se
imediatamente nulos e inconstitucionais.
Para evitar transtornos aos moradores, síndicos,
administradoras e conselhos, devem sempre
atentar as leis vigentes e à Constituição Federal,
antes de impor ou tomar qualquer decisão. Como
sabemos, nem todos gostam, ou são obrigados a

gostar de seu adorável animalzinho. Sendo assim,
devemos ter o senso comum em dividir os espaços e
áreas destinados aos condôminos e visitantes,
sempre respeitando o direito de cada indivíduo e
zelando pelo bom convívio em coletividade. Isso é
viver em sociedade!
Partindo desse princípio, o tutor ao transitar com
seu animal nas áreas comuns dos condomínios
devem se certiﬁcar que seus pets estejam utilizando
coleira, peitoral e guia curta, mantendo sempre o
animal próximo ao seu corpo. Em caso de animal de
grande porte ou com personalidade agressiva,
utilize a focinheira. Evite que seu passeio torne-se
um transtorno, não permita que o pet destrua ou
daniﬁque jardins ou quaisquer outros itens da área
interna do condomínio. Lembre-se você é
responsável pelo seu animalzinho, recolha os
dejetos e colabore com a limpeza e organização de
seu condomínio.
Por outro lado, o condomínio não pode proibir o
tutor de transitar por elevadores e áreas comuns,
exceto que o animal esteja solto ou conduzido única

Divulgação
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Pernambuco. Que sofreu falsas denúncias de
agressão por seu cachorro, o Thor, um Bullterrier,
dócil e acostumado ao convívio com outros animais
e crianças. Segundo a alegação de sua vizinha
denunciante, o Thor, havia mordido seu marido,
sendo que o Thor, no momento da suposta agressão
estava no interior da residência de seus tutores com
as portas trancadas, em razão do horário. Em outra
ocasião, quando recebeu visitas em sua residência,
as crianças esqueceram a porta aberta e o Thor saiu
indo até a piscina, onde encontram-se as crianças.
Segundo seu relato, a Sra. Michelle, aﬁrma que ao
seu cunhado retornar com o Thor, o cachorro da
vizinha rosnava e latia para o Thor pela cerca, e que
ao se aproximar Thor foi mordido pelo cachorro da
vizinha, que imediatamente, o mordeu também.
Mesmo pedindo para ver o cachorro de sua vizinha,
para inclusive cobrir custos veterinários, no entanto,
a denunciante não deixou o animal ser visto ou
levado ao veterinário. Que de forma erradica atirava
objetos no Thor, o qual permaneceu imóvel próximo
à cozinha, devido ao seu temperamento. Meu cão
foi ameaçado de morte pelo ﬁlho da vizinha! Disse a
Sra. Michelle. Vale ressaltar que em caso de ameaças
aos animais, podem ser conﬁguradas como
constrangimento ilegal (Art. 146 do Decreto-lei Nº
2.848/40) e ameaça (Art. 147 do Decreto-lei Nº
2.848/40).

e exclusivamente por crianças desacompanhadas
por seus responsáveis, caso contrário, infringe
diretamente o direito de ir e vir (Art. 5º da
Constituição Federal). Proibir a entrada de
visitantes com animais também é proibido e pode
ser conﬁgurado como constrangimento ilegal (Art.
146 do Decreto-lei Nº 2.848/40). Obrigar o tutor a
transitar com seu animal no colo ou pelas escadas,
impedindo a utilização dos elevadores com animais,
além de implicar no artigo anterior citado, conﬁgura
também maus-tratos (Art. 32 da Lei Nº9.605/98 e
Art. 3º, I do Decreto Nº24.645/34).
Diante desses fatos, devemos sempre atentar ao
bom senso, no caso dos elevadores, estando com
seu pet e o elevador de serviços estiver em pleno
funcionamento, utilize-o. Não custa nada preservar
a sua tranquilidade e a dos demais moradores.
Não é incomum, tutores serem acusados
indevidamente por condôminos que não gostam de
animais ou por desavenças pessoais. Em fevereiro
deste ano, recebemos a denúncia, e que estamos
acompanhando de perto, feita pela Sra. Michelle
Lebowe, moradora em um condomínio em

Thor e Michelle

Passado este evento, a Sra. Michelle recebeu um
B.O. (Boletim de Ocorrência) entregue pelo síndico,
no qual a denunciante alega que o Thor havia
mordido duas vezes seu marido. Espere, não era
uma vez? Além de constar no B.O. que o Thor
agredira funcionários do condomínio também.
Mesmo apresentando provas, laudos veterinários e
de seu adestrador, a Sra. Michelle, recebeu uma
notiﬁcação para retirar seu cão do condomínio em
30 dias. Por esta razão ela criou uma página no
Facebook a qual aconselho que você visite para se
inteirar melhor do assunto.

www.facebook.com/bullterrierpreconceitonao

continua
30

Abril/2018

Divulgação

Ao ler esse relato, tenho certeza que alguns vão
dizer, “está vendo, cachorro não pode em
condomínio!” Então, tenho um recado para lhe dar,
este animal em especíﬁco é dócil, convive com
crianças e permite que outros humanos e animais
interajam com ele. Como é possível ver em fotos
postadas pela Sra. Michelle. O que houve nesse caso
foi à aplicação de uma arbitrariedade. Tentamos
contato com síndico, que não nos atendeu até a
publicação dessa matéria, uma vez que deixamos
recados em sua imobiliária, inclusive informado qual
seria o assunto. Abro aqui o espaço para que ele
relate seu ponto de vista, sobre este tema em
questão.
O importante é que a OAB por meio de seu
departamento de defesa dos animais, está defendo
judicialmente de forma gratuita, a Sra. Michelle e o
Thor, frente às falsas acusações.
Como no caso relatado, existem diversos outros, em
que por muitas vezes os condomínios de forma
Abril/2018

arbitrária empregam e impõem práticas que
infringem as leis e à Constituição Federal, em função
de regras que ao invés de trazer o bom convívio
comum, muitas vezes terminam na mudança do
condômino tutor do animal, ou no pior dos casos, no
abandono dos animais.
Não estou aqui para julgar ou condenar o corpo
diretivo dos condomínios, mas sim, para tentar
trazer a luz, um tema que deve ser debatido com a
máxima clareza e exaustão juntamente com todos
os condôminos a ﬁm de que todos tenham seus
direitos respeitados e possam desfrutar de uma boa
convivência.
Recomendo aos síndicos, tutores e condôminos a
leitura de um ótimo material, elaborado pela Daniela
Catelli e divulgado pela ANDA (Agência de Notícias
de Direitos dos Animais) que pode ser baixado
gratuitamente no site https://www.anda.jor.br/wpcontent/themes/anda-novo/downloads/manualanimais-em-condominios.pdf .
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Planeta Selvagem

A Importância da Conservação
Por Richard Rasmussen

E

nquanto você lê este curto texto, tente
imaginar o céu à noite com suas estrelas
brilhando.' Dependendo de onde você estiver
olhando para o céu, das profundezas de uma
ﬂoresta ou de uma cidade iluminada, mais ou menos
estrelas você vai enxergar mas sabe que todas elas
estão lá e isto te traz conforto e segurança.

As estrelas sempre estiveram lá enfeitando a noite
escura e você, seu pai e o pai de seu pai, até mesmo o
primeiro homem a chegar nas Américas cruzando o
estreito de Behring há mais de 12.000 anos atrás
admiraram este mesmo céu estrelado.
Gosto da ideia de comparar as estrelas com as
diferentes espécies de animais que temos o
privilégio de conhecer e desta forma considerar o
céu como o conjunto da Fauna, da Biodiversidade
Animal. Assim como cada estrela é única, cada
animal é único nas suas adaptações, características e
comportamento.
Podemos viver em um planeta sem esta
biodiversidade animal? Provavelmente sim. Assim
como podemos viver sem um céu estrelado. Agora,

imagine um céu sem estrelas, escuro e triste. Parece
assustador, não é?
Conservação não é algo que se exerce por uma
razão lógica ou por medo de um desastre ecológico.
Conservação signiﬁca importar-se, cuidar, proteger
aquilo que faz parte da história natural do ser
humano com sua capacidade inﬁnita de amar.
Conservar a biodiversidade é conservar, na melhor
hipótese, a si mesmo e a sua essência, permitindo
que as gerações futuras, seus ﬁlhos, os ﬁlhos de seus
ﬁlhos e o homem daqui a 12.000 anos possam ter o
mesmo direito de gozar um céu estrelado assim
como de admirar um animal selvagem em seu
habitat.
Conservação é um estado de espírito, aquele
sentimento de que está tudo bem quando nos
deitamos à noite, e, um pouco antes de dormir,
naquele estado em que você não está acordado nem

dormindo, sua mente te leva e você sabe
instintivamente de que, naquele mesmo momento,
o céu está iluminado pelas estrelas e que, em algum
lugar da ﬂoresta, a onça-pintada e seu ﬁlhote estão
para caçar uma capivara.

goo.gl/TBDwu6
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O dia mais sombrio deste século
Por Wilson Salce

Sudan - Foto Divulgação

O

dia 19 de março de 2018 ﬁcará marcado na
história como o dia mais trágico deste
século! Morreu nesta data o último
Rinoceronte Branco macho. Sudan, como era
chamado viveu 45 anos, superando a expectativa de
vida dos rinocerontes que em média é de 40 anos.
Em seu último estágio de vida, foi transferido a uma
reserva ﬂorestal de 36.400 hectares, sob os
cuidados da OL Pejeta Conservancy, no Quênia.
Sudan teve duas ﬁlhas Najin, 28 anos, e Fatu, 17,
quando estava no zoológico de Dvur Kralove, na
República Tcheca. Sua morte ocorreu em função do
agravamento de seu estado de saúde por conta de
sua idade avançada. Em razão deste fato, "a equipe
veterinária tomou a decisão de praticar a eutanásia",
informou em um comunicado a direção da reserva
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natural OL Peteja, do Quênia, onde Sudan vivia.
Sudan nasceu em 1973, em Shambe, no Sudão do Sul,
naquela época havia cerca de 700 exemplares vivos
da espécie. Em tese, a morte de Sudan signiﬁca a
extinção dessa subespécie de rinoceronte. Na
reserva OL Pejeta Conservancy apenas duas fêmeas
são as únicas sobreviventes. O Brasil possui duas
outras fêmeas de Rinoceronte Branco, no Zoológico
de São Paulo.
Sobre a morte de Sudan, pesa o fato do risco
eminente da extinção da espécie, exceto, seja
obtido êxito na fertilização in vitro, pelos cientistas
que coletaram seu material genético, vale ressaltar
que este procedimento nunca foi testado
anteriormente.
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O mais cruel disso tudo é a razão pela qual o
Rinoceronte Branco está sendo exterminado da
fauna terrestre, um motivo fútil, bárbaro, insano e
inadmissível, seus chifres. O Rinoceronte Branco
possui dois chifres, sendo que um deles pode medir
até 1,5 metros. O chifre, diferentemente do que se
pensa, não é composto de ossos, mas sim, de pelos
extremamente compactos que formam uma
estrutura muito rígida e resistente. Esse material no
mercado negro chega a ser comercializado por até R$
1milhão, como publicado pelo portal de notícias R7.
Os principais mandantes desses crimes bárbaros são
os países da Ásia, que consomem os chifres
acreditando que podem
curar doenças e como
afrodisíaco.

Aos que são mandatários desse massacre e
comercializam esses produtos ilegais e banhados de
sangue, digo, cresçam, evoluam, prosperem, deixem
de ser hipócritas e exploradores da ignorância dos
menos favorecidos. Qual animal será a bola da vez?
Que cura proporcionará? Em quanto tempo vocês o
exterminarão? Aﬁrmo que não vamos deixar de nos
mobilizar para impedir suas ações.
Devemos ﬁcar atentos a estes fatos, que
infelizmente, ocorrem aqui no Brasil também! Um
exemplo é o Boto cor-de-rosa, na região norte de
nosso país, onde são comercializados seus olhos,

Até quando a humanidade continuará acreditando em crendices
sem quaisquer fundamentos cientíﬁcos, em
que ao consumir partes
de animais podem curar
doenças? Não podemos
permitir que os animais
que habitam esse planeta, e diga-se de pagassem, antes mesmo de
Sudan e as fêmeas eram vigiados e protegidos por soldados armados
nós, sejam massacrados
e exterminados por
genitálias, barbatanas, entre outras partes como
crendices populares ou meramente recompensa
afrodisíacos ou remédios. O Boto cor-de-rosa, está na
ﬁnanceira.
lista dos animais ameaçados de risco de extinção.
Novamente, a crendice popular fazendo vítimas em
Um caçador em entrevista para a BBC relatou que
nome do dinheiro.
ganhou R$ 30mil para matar e cortar o chifre de um
Rinoceronte Branco. Com esse dinheiro, aﬁrma ele
Espero que de fato os cientistas tenham êxito na
que comprou uma casa de alvenaria, algumas cabeças
fertilização in vitro, para espécie dos Rinocerontes
de gado e comprou um bar. Gostaria de perguntar
Brancos, caso contrário, será mais um animal que
olhando nos olhos desse indivíduo, se ele consegue
veremos nas páginas de enciclopédia ou fotos na
olhar para suas aquisições e dizer que conquistou
internet. No entanto, ﬁca uma dúvida, por que
com o suor de seu rosto? Valeu a pena? Seus ﬁlhos
deixaram chegar a este ponto? Sem ao menos
aprovam? Seu dinheiro será de capaz de reverter o
tentado anteriormente métodos de preservação da
dano causado?
espécie, deﬁnitivamente eﬁcazes. Neste dia 19 de
março de 2018, Deus chorou.
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