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Como prometido em nossas redes sociais, em específico em nossa conta do Instagram, havíamos 
prometido abordar o tema sobre a Terapia Assistida por Animais, tivemos a oportunidade de visitar a 
Clínica Arte Psico, da Thainara Morales, e conhecer de perto como é realizado este maravilhoso trabalho e 

que apresenta resultados incríveis para os pacientes.

Conversamos também, com os proprietários da Agência Animal Legal, que possuem um trabalho magnífico com 
aves, incluindo aves de rapina. Em nossa conversa pudemos constatar o amor e dedicação que o casal Wagner 
Ávila e Zoraide Braz dedicam aos seus animais, assim como, a preocupação da disseminação da informação e da 
importância da conservação das espécies em palestras e cursos que eles ministram.

Além de diversas matérias curiosas, repletas de informação e novidades para você.

Boa Leitura!
Wilson Salce

15 Essa eu não 
sabia! Um mamífero escamoso

20
Capa
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Amor em pedaços

Por: Karina Pongracz
Foto: Divulgação 

Comportamento

Animais que destroem móveis e objetos, o que fazer?

Um belo dia você sai para trabalhar, passear 
ou almoçar fora e, quando volta, nota que o 
seu sofá está destruído! Ou aquela 

almofada que você tanto adorava está, agora, 
totalmente sem espuma. 

Sim! Infelizmente alguns objetos que podem ser 
mastigados, como tecidos ou móveis, são bastante 
atrativos para alguns pets, principalmente para os 
filhotes, que estão em fase de desenvolvimento da 
dentição. 

O cheiro que estes objetos têm é bastante 

reconfortante para os amigos peludos que se 
sentem muito frustrados sozinhos. A atitude quase 
nunca agrada os donos, que veem as mordeduras 
como um problema.  
A nossa primeira reação é brigar, mas esqueça essa 
ideia que não é boa nem para o cão e nem para você. 

O primeiro passo para aplicar um treino correto é 
entender os motivos pelos quais o cão está 
mordendo tudo. Pode ser por solidão (ou ansiedade 
de separação), por conta da idade, como disse 
acima, para chamar a sua atenção, por tédio, enfim, 
são muitos os fatores que podem desencadear esta 

Comportamento
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reação no animal de estimação. 

FILHOTES

Em filhotes, este é um comportamento natural, pois 
é forma que eles têm para brincar e coçar as 
gengivas, uma vez que os dentes estão nascendo, o 
que incomoda bastante. Além disso, estes 
pequenos usam a boca para conhecer o mundo e, 
neste caso, acabam destruindo o que não deve. 

Para ajudar o filhotinho neste caso, estimule-o a 
brincar com os seus próprios brinquedos. Existe 
uma infinidade destes produtos no mercado pet. É 
importante que você ofereça passatempos de 
diferentes texturas, cheiros, formas, como os ossos 
e pelúcias próprias, mordedores de borracha, 
plástico duro ou nylon, além de garrafas pet, cordas 
e tecidos. 

Outra dica é não dar todos os brinquedos de uma só 
vez. Dê três e, na semana seguinte, troque-os por 
outros guardados. Vá fazendo esse rodízio para o 
pet não enjoar. Brinquedos de borracha no 
congelador são excelentes para este caso! O 
geladinho com certeza vai minimizar a coceira. 

ADULTOS

Para os peludos que já passaram desta fase, mas que 
ainda apresentam comportamentos de mordedura, 
é importante observar se eles não estão com pouco 
estímulo durante o dia. 

Passeios são fundamentais, além de muitos 
passatempos. Você deve levar em consideração o 
tamanho e a energia do seu animal, pois, para os 

mais ativos o recomendado é oferecer até mesmo 
mais de um passeio por dia. 

A falta de atividade física e mental pode causar 
tédio. E cães com tédio vão buscar o que fazer e, 
consequentemente, acabam desenvolvendo este 
terrível hábito de morder tudo. 

Promova um ambiente mais interativo para o amigo 
e reveja a rotina de passeios. 

ATENÇÃO

Se o seu cachorro percebeu que ele ganha a sua 
atenção quando começa a destruir algum objeto, 
com certeza ele continuará com a técnica que deu 
certo, pois conseguiu o que queria! 

Por isso, o recomendado é não dar bronca, mas sim 
ignorar. Outra dica muito legal é não limpar a 
“bagunça” na frente dele, para não valorizar esta 
atitude errada.

Para finalizar, aí vai a dica mais importante: o reforço 
positivo!

Toda a vez que o peludo estiver brincando e 
interagindo com os seus brinquedos, recompense! 
Mostre que você ficou feliz. 

No mercado pet existem também sprays contra 
mordedura que não fazem mal algum ao pet, 
somente inibem ele daquele local “proibido”.    

Se precisar de ajuda, conte com profissionais para te 
orientar! Boa sorte! 

Karina Pongracz 
é adestradora na equipe Cão Cidadão

Comportamento
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Não compre animais sem procedência

Diga NÃO 
ao tráfico de animais



Aquarismo

Por Wilson Salce

Meu primeiro aquário
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Pet Tour

Um passeio sem medo
Por Flávia Salce

Foto: Divlgação



Quantas vezes estamos parados no trânsito ou 
em um semáforo e nos deparamos com um 
amigo peludo e simpático olhando para nós?

Os pets também estão presentes em passeios de 
carros, alguns amam esses passeios, ficam 
empolgados com o movimento do carro, barulho do 
motor, ver pessoas e lugares, ou simplesmente por 
fazer parte da rotina da família ou de seu tutor. 

Mas para alguns bichinhos que têm medo, esses 
passeios podem ser desagradáveis e estressantes, 
fazendo com que o animalzinho associe o passeio de 
carro a uma experiência ruim.

Logo percebemos que os nossos bichinhos não 
estão se sentindo bem dentro do veículo quando 
ficam trêmulos,  babando excessivamente, 
chorando, ou às vezes regurgitam e defecam no 
auge de seu estresse.

Preparamos para você algumas dicas que podem lhe 
auxiliar a transformar os passeios de carros em 
diversão.

· Se for primeira vez que seu pet passeia de carro, 
inicie com trajetos curtos, como por exemplo, 
dando uma volta no quarteirão para que ele vá se 
acostumando e gradativamente aumente o 
percurso.

· Levar cobertor ou brinquedos de seu pet ajudam 
na adaptação com o ambiente do veículo.

· Nunca alimente seu bichinho no veículo ou em 
pouco tempo antes de sair, o balanço do carro pode 
causar enjoo.

· Evite acidentes, nunca deixe seu pet solto, às 
vezes, uma freada brusca pode fazer com que o 
corpo dele se projete, batendo em alguma parte 
dura do veículo que o machuque, ou cause 
ferimentos em passageiros e até mesmo ao 
condutor. O bichinho solto pode também, fazer 
algum movimento que disperse a atenção do 
condutor, e pequenas distrações no trânsito podem 
ser fatais. Vale lembrar que nossas leis de trânsito 

não permitem animais soltos, portanto, os animais 
devem ser conduzidos devidamente fixados ao 
cinto de segurança apropriado, cadeirinha 
específica para pets ou em caixa de transporte, 
existem relatos de que os animais também se 
sentem mais protegidos quando usam os itens de 
segurança.

· Nunca deixe o seu bichinho com a cabeça para fora 
da janela, além de ser perigoso, ele pode se assustar 
com algo e querer pular para fora do veículo. O 
vento na cabeça também pode deixá-lo doente 
provocando otite, resfriados e conjuntivite.

· Ao realizar viagem de longa distância, se programe 
para efetuar mais paradas, durante as pausas na 
viagem, leve o animalzinho para fora do veículo para 
dar uma volta e ofereça um pouco de água. Durante 
as viagens o bichinho tende a ficar desidratado.

· Evite  c i rcu lar  com ar  condic ionado em 
temperatura muito baixa, o seu animalzinho pode 
ficar doente em razão do choque térmico entre o 
ambiente externo e a temperatura do interior do 
veículo. Antes de retirar seu pet do veículo, abaixe 
os vidros, abra as portas e deixe-o se aclimatar.

· Não utilize aromatizadores veiculares com 
fragrâncias fortes ou de composição sintética, dê 
p r e f e r ê n c i a  a o s  a r o m a s  m a i s  s u a v e s  e 
confeccionados com óleos essenciais ou essências 
hipoalergênicas.

· Após o passeio, compense o com algo que ele 
goste muito, isso estimula para que ele associe o 
passeio em uma experiência muito boa.

· Em casos que o bichinho possua medo excessivo 
de entrar ou transitar com o veículo, procure um 
profissional de comportamento animal de sua 
região para que ele ajude seu bichinho a desfrutar 
todos os momentos com você e sua família.

Vale ressaltar que nunca devemos forçar o acesso do 
animal ao veículo, esta deve ser uma transição 
natural e agradável ao seu animalzinho e a você. Um 
bom passeio começa com alegria e espontaneidade. 

pg 13Edição 04
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Essa eu não sabia!

O pangolim (Manis temminckii) da família Manidae é um mamífero dócil que vive em zonas tropicais da 
Ásia e da África, sua característica típica é sua armadura escamosa que se assemelha a uma 
alcachofra. Atingem 1,06 m e pesar até 18 kg. pode viver até 20 anos. Existem 7 espécies desses 

mamíferos, 4 na África e 3 na Ásia, todas elas semelhantes em aparência e hábitos. 

Pangolim e Filhote - Foto: Divulgação

P o r  e s t a  r a z ã o ,  o s  c a ç a d o r e s  e s t ã o 
comercializando espécimes africanos. No 
continente africano o pangolim é utilizado em 
rituais. Suas escamas também são utilizadas na 
confecção de roupas, comercializadas em 
média por US$ 1.500,00.

A espécie encontra-se em risco muito 
preocupante de extinção. Estima-se que cerca 
100 mil pangolins por ano são retirados de seu 
habitat para o comércio ilegal.

Por Flávia Salce

Fonte: Saúde Animal e BBC News

Um mamífero escamoso

Possui hábitos noturnos e solitários, adota uma 
forma enrolada semelhante à do ouriço-cacheiro, 
quando ameaçado. 
Não possui dentes e alimenta-se principalmente, 
de formigas que captura nos formigueiros com a 
sua língua longa e viscosa, semelhante aos 
tamanduás sul-americanos.

O  p a n g o l i m  t a m b é m  é  v í t i m a  d a  c a ç a 
exploratória, em razão de crendices populares, 
suas escamas são comercializadas para uso de 
tratamentos alternativos e sua carne servida 
como iguaria na Ásia.  Em virtude da alta caça a 
espécie está praticamente extinta no continente 
Asiático. Pangolim - Foto: Divulgação
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Atualmente grande parte da população 
desconhece tanto à existência quanto a 
importância da maioria das vacinas 

destinadas aos nossos amigos pets. A vacinação 
ainda é o método mais confiável e eficaz contra as 
doenças infecto contagiosas, a presente matéria 
apresentará as principais vacinas de cada espécie e 
principais esquemas vacinas. 

Devemos salientar aqui que qualquer vacinação 
deve ser realizada por um médico veterinário, 
vacinas aplicadas por lojistas nem sempre tem a 
mesma eficácia,  condic ionamento ideal  e 
comprovação técnica de eficácia.

Outro ponto importante é o estado geral do animal 
a ser vacinado, para dar a famosa picadinha, o 
profissional deverá submeter o animal a uma 
avaliação criteriosa que averigue sua saúde, se o 

mesmo está apto a receber a vacinação e quais as 
vacinas adequadas ao estilo de vida de seu amigo.  
Caso o animal tenha um problema de saúde 
preexistente, de qualquer origem e gravidade, deve 
ser devidamente tratado anteriormente à 
vacinação.

CÃES:

VACINAS MÚLTIPLAS OU POLIVALENTES: São as 
vacinas que protegem contra várias doenças de uma 
vez, atualmente no mercado as mais comuns são a 
V8 e a V10, prevenindo seu animal contra cinomose, 
hepatite infecciosa canina, adenovirose, corona 
virose, parainfluenza canina, parvovirose e 
leptospirose.  Essa vacina é uma das mais 
importantes do calendário vacinal dos cães, 
juntamente com a raiva, abrangendo doenças que 
muitas vezes são letais ao animal ou se curadas 

Saúde Animal

Por Dra. Camila Isoyama 

Vacinação é a melhor prevenção
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podem deixar sequelas. A diferença entre a V8 e a 
V10 são duas proteções a mais contra a leptospirose. 
Para maior eficácia o ideal é que sejam aplicadas 3 
doses ou mais dependendo da raça, que devem ser 
iniciadas à partir dos 45 dias de vida, com intervalos 
entre as aplicações de 21 à 30 dias para cada dose, 
(exemplo: 45/ 75/ 105 dias) e posteriormente o 
reforço deve ser em dose única anual.

VACINA ANTIRRÁBICA: A vacina de raiva, como o 
próprio nome já diz, protege contra o vírus da raiva. 
Nos tempos atuais, é de suma importância, 
porquanto entendíamos que esta doença estava 
erradicada. E estávamos equivocados, sendo que 
ela voltou atualmente a nos assustar com um 
número crescente de relatos para casos em todo 
nosso país, inclusive o da raiva humana que é letal. O 
melhor esquema a ser adotado é a primovacinação 
aos 4 meses de vida (115º dia) e posteriormente o 
reforço deve ser anual.

VACINAS COMPLEMENTARES: Além das citadas 
anteriormente que são as mais comuns e mais 
importantes, hoje encontramos no mercado outras 
vacinas de caráter não obrigatório, contudo que 
promovem ao seu animal um conforto melhor a 
algumas doenças com grande incidência e muitas 
vezes um longo tratamento. São elas:

1.Traqueobronquite infecciosa: Mais conhecida 
como vacina da “gripe” ou “tosse dos canis”, que 
deve ser realizada a partir de 8 semanas, em duas 
doses, com intervalos de 21 à 30 dias entre cada uma, 
e posteriormente o reforço também deverá ser 
anual.

2.Giardíase: Também realizada a partir de 8 
semanas, em duas doses, com intervalos de 21 à 30 
dias entre cada uma, e posteriormente o reforço 
também deverá ser anual.

3.Leishmaniose visceral canina: Realizada a partir 
dos 4 meses em animais saudáveis e soronegativos 
para a doença, em 3 doses com intervalos de 21 à 30 
dias e reforço anual.

4.Leptopirose: Para animais com grande exposição à 
roedores após 6 meses da vacinação última dose da 
V10 deve-se realizar o reforço contra a Leptospirose 
e deverá ser realizado anualmente, mantendo a 
distância de 6 meses para a dose anual da V10.

GATOS:

VACINAS MÚLTIPLAS OU POLIVALENTES: Mais 
conhecidas como V3 (panleucopenia, rinotraqueíte 
e calicivirose), V4 (panleucopenia, rinotraqueíte, 
calicivirose e clamidiose) e a V5 (panleucopenia, 
rinotraqueíte, calicivirose e FeLV). A decisão sobre 
qual deles administrar deve ser do médico 
veterinário após o exame físico e coleta de dados 
sobre o estilo de vida do seu animal. O melhor 
programa vacinal é realizado em 2 ou 3 doses à partir 
da 8 semana de vida (60/ 90/ 120 dias), com reforço 
anual.

VACINA ANTIRRÁBICA: É a mesma vacina aplicada 
nos cães com o mesmo esquema vacinal, onde a 
primovacinação ocorre aos 4 meses de vida (115º dia) 
e posteriormente o reforço deve ser anual.
Em quaisquer das vacinas citadas podem ocorrer 
reações sendo elas sistêmicas ou locais (febre, 
sonolência e inchaço), sendo que são riscos mínimos 
se comparados com a segurança e proteção da 
vacina. Os mesmos podem ocorrer em até 2 dias da 
ap l icação e  gera lmente  não prec isam de 
tratamento. Somente é considerado grave o caso de 
choque anafilático (reação alérgica severa) em que 
o  a n i m a l  d e v e  s e r  l e v a d o  a o  v e t e r i n á r i o 
imediatamente após os primeiros sintomas, na 
maioria dos casos são a dificuldade respiratória além 
do inchaço.

As doenças das vacinas ditas como “obrigatórias” 
(V10 ou V8 + Raiva em cães e V3 ou V4 ou V5 + Raiva 
em gatos), são dificilmente tratadas, necessitando 
de cuidados intensos, muitas vezes são necessárias 
à internação do animal e na maioria dos casos 
mesmo com todos os cuidados e tratamentos o 
animal acaba vindo a óbito, em raras exceções 
quando sobrevive, terá sequelas. No caso da raiva, 
animais positivos devem ser sacrificados. 

Costumamos dizer que a vacinação é um ato de 
amor, e a prevenção é a palavra chave na questão da 
saúde animal!

Camila Isoyama - CRMV-SP:18.359

Médica Veter inár ia  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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Um trabalho legal
Por Wilson Salce

Nesta edição tivemos o prazer de entrevistar um grande conhecedor de aves silvestres e exóticas, 
Wagner Ávila, treinador de animais, ambientalista e proprietário da Agência Animal Legal juntamente 
com sua esposa, Zoraide Braz. O casal têm dedicado suas vidas à conscientização ambiental e a 

necessidade da preservação das espécies, difundindo e compartilhando seu conhecimento de diversas formas, 
inclusive visitando escolas para ministração de palestras para crianças e adolescentes. Um trabalho de amor, 
respeito e dedicação pela vida dos animais.

Você sempre foi um amante da natureza e dos 
animais, quando você decidiu a trabalhar com 
animais?

M i n h a  c a r r e i r a  p r o fi s s i o n a l  i n i c i o u  c o m 
adestramento e treinamento comportamental de 
cães, em 1992, realizei trabalhos de 
adestramento de cães, inclusive de 
cão-guia, para a Associação Cão-
Guia, que na época era dirigida pela 
Dra. Hannelore Fuchs, Dra. Monica 
Grimaldi e a Sandra Buncana de 
Camis. Tive também um Canil em 
Cotia, que chamava-se Inter Dogs, 
e lá criávamos cavalos, gansos e 
galinhas, e comecei a treinar os 
gansos, eles me acompanhavam 
pelo sítio e eram muito bem 
t r e i n a d o s .  A  p a r t i r  d e s t e 
t r e i n a m e n t o  o s  g a n s o s  m e 
alertaram para a possibilidade de 
trabalhar com aves.

Q u a n d o  v o c ê  c o m e ç o u 
efetivamente a trabalhar com 
aves?

Em 2003 fiz um curso de falcoaria com o André 
Bizutti, neste curso fui para fazer a cobertura para 
uma matéria de uma revista de Cotia. Decidi fazer 
novamente este curso em 2006, desta vez como 
aluno mesmo, para aprimorar meus conhecimentos, 

desenvolver e aperfeiçoar minhas habilidades com 
aves. Este curso foi o início de tudo, mas até então eu 
não tinha contato com aves rapineiras. Meu contato 
efetivo com essas aves iniciou em 2013 em um 
evento em uma feira, a Pet Show, na qual a Dra. 
Monica Grimaldi me convidou para promover o 

stand da Associação Cão Guia, 
neste evento minha esposa, 
Zoraide Braz, e eu, fomos como 
fotógrafos e levamos o Atos, 
uma coruja da espécie Bubo de 
um amigo, para alertar sobre a 
questão dos olhos e da visão.  O 
sucesso foi enorme no stand, 
os  v is i tantes  podiam ser 
fotografados por nós ao lado 
d a  c o r u j a ,  e  t r a b a l h o  d e 
conscient ização teve seu 
objetivo alcançado. Em 2013 
adquirimos nossa primeira 
corujinha, uma Tyto furcata, 
popularmente conhecida como 
coruja-das-torres.
 
Ao ingressar no primeiro 
curso, qual era o animal que 
você desejava criar e por que 

decidiu por corujas?

Quando eu fiz o primeiro curso, tinha aquela visão 
romântica de todo iniciante, deseja ter um falcão-
peregrino ou uma águia-careca, ao finalizar o curso 

Arquivo PessoalWagner Ávila e Dodô
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decidi diminuir o animal, além de que um falconídeo 
necessita de treinamentos mais técnicos e com 
complexidade elevada, necessitando ir a campo e 
necessita de uma alimentação mais rigorosa. Para que 
se tenha uma ideia, ao fazermos uma comparação 
entre uma águia-careca que pesa cerca de 5kg a 7kg 
(cinco a sete quilos) e o Dodô, uma coruja jacurutu 
(Bubo virginianus), sendo esta a maior espécie de 
coruja existente no Brasil, pesa 1,150kg (um quilo 
cento e cinquenta gramas) e consome diariamente 
uma média de 70g a 80g (setenta a oitenta gramas) 
diárias de camundongo, uma águia-careca consome 
aproximadamente 400g a 500g (quatrocentos a 
quinhentos gramas) por dia de camundongo, com 
esta quantidade, eu alimento as minhas 6 aves. 

Em sua opinião, qual é a maior dificuldade para se 
criar aves de rapina? 

Creio que seja a alimentação das aves. Uma ave de 
rapina alimenta-se de presas, sendo assim, o criador 
deverá se habituar a fornecer o tipo de alimentação 
necessária para a ave, por exemplo, corujas menores 
comem insetos, outras comem roedores, os 
falconídeos alimentam-se de outras aves, e deve-se 
respeitar a dieta do animal. Algumas pessoas tentam 
introduzir outras formas de alimentação, oferecendo 
sachês para gatos, papinhas, entre outros alimentos 
que não são indiciados para o animal e podem trazer 
lhes problemas de saúde. Vale lembrar que ofertar 
alimentos inadequados ou insuficientes ao seu animal, 
caracteriza-se maus-tratos. Desta forma, quem deseja 
criar uma ave de rapina terá que se adaptar a lidar com 
outro animal. Por possuirmos 6 aves, nós temos um 
biotério com duas espécies de roedores, o mercol e 
camundongo.

Tenho visto com muita ressalva o número crescente 
de tutores que querem transformar animais 
carnívoros ou onívoros em veganos, particularmente 
eu não concordo com essa prática, creio que 
devemos respeitar a cadeia alimentar de cada 
espécie, o que você acha desse assunto?

Eu sou ovo-lacto-vegetariano, minha dieta baseia-se 
em ovos, laticínios e vegetais. Meus animais são 

alimentados conforme sua fisiologia e biologia, ou 
seja, alimentam-se corretamente com refeições 
adequadas a cada espécie. Nós temos gato, cachorro, 
jabuti, roedores e aves de rapina, e respeitamos a 
diferença e as necessidades alimentares de cada 
animal. Quem não respeita isso, está causando maus-
tratos ao animal. Inclusive teve um instituto que 
publicou um vídeo alimentando uma corujinha com 
seringa, o que é um erro! Não se alimenta rapinante 
com comida líquida ou papinhas e sim com comida 
sólida. Há um equívoco muito grande, algumas 
pessoas imaginam por ser um animal onívoro, ele 
pode substituir a carne, alimentando-se apenas de 
vegetais, o que não é verdade. Ele necessita das duas 
coisas, tanto da carne quanto dos vegetais. As pessoas 
que querem ter um animal devem conhecer a biologia 
e a fisiologia do animal, sem esse conhecimento não 
há como promover o seu bem-estar.

Qual o espaço ideal para se criar uma ave de rapina?

Digo sempre, que não é espaço, mas sim, a maior 
necessidade da ave é o tempo que o seu tutor irá 
dispor a ela. Não importa se você mora em um Kitnet, 
desde que todos os dias você saia para treinar e fazer 
voos com a ave. Por outro lado, não adianta ter um 
espaço enorme, criar um viveiro e não realizar treinos 
com a ave, desta maneira, você terá um animal 
selvagem, o que é um desperdício, uma vez que a 
intenção em se ter uma ave rapineira é desfrutar da 
parceria entre a ave e o humano. Recentemente 
minha corujinha voou ao topo de uma palmeira em 
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nosso quintal, subi na laje da minha casa, fiquei no 
mesmo nível que a ave ela veio caminhando pela folha 
da palmeira até minha mão, isso é parceria e confiança.

Você tem uma filosofia de vida que se baseia no 
respeito e amor aos animais, qual a prática adotada 
para cuidar do seu jardim e de suas plantas?

Realmente temos um cuidado todo especial no trato 
de nosso jardim, não utilizamos quaisquer produtos 
químicos ou venenos, adotamos a prática de 
adubagem orgânica, empregamos nosso lixo orgânico 
na mistura do solo, utilizamos húmus de minhoca e 
respeitamos todo o tipo de bioma. Em nosso jardim 
recebemos diversos visitantes, outro dia, havia um 
lagartinho muito simpático que até nos permitiu 
fotografá-lo e o deixamos seguir seu caminho 
livremente.

Em diversos eventos percebemos a diminuição da 
presença de animais em virtude da atuação de 
ativistas, qual a melhor forma de poder fazer um 
evento com a presença de animais?

Primeiramente, trabalhar na legalidade. Em segundo 
lugar, a educação. Devemos promover a educação, 
uma vez demonstrado que não há maus-tratos ou 
exploração do animal e estando dentro dos 
parâmetros legais, você já está com a razão. Outro 
fator, devemos nos embasar e em utilizarmos do 
sistema judiciário. Recentemente fomos vítimas de 
calúnia, difamação e incitação ao ódio em um evento 
num shopping em São Paulo. Nosso departamento 
jurídico já está tomando as providências cabíveis ao 
autor dessas acusações, que inclusive é réu condenado 

em outra ação. Por tanto, quem quer ter um animal 
deve-se cercar de toda a documentação, pesquisar se o 
criador é sério, se ele ama seus animais, se realmente 
cuida dos seus animais, se as reproduções são seletivas 
e racionais e por outro lado, se o tutor estudou as 
formas de manejo, de trato, do atendimento das 
necessidades do animal e estar munido de todos os 
documentos.

Para você o que é exploração animal?
Esse é um assunto muito triste e ao mesmo tempo um 
tema muito raso. As pessoas confundem exploração 
com abuso de animais. Na maioria dos casos, são 
julgamentos à distância, sem a análise devida da 
situação, como por exemplo, uma pessoa que recolhe 
animais da rua, promove a exploração da desgraça do 
animal, porque ao recolher diversos animais ela não 
terá condições de tratar devidamente desses animais e 
terá que recorrer ao auxílio financeiro de outras 
pessoas, apresentando fotos e vídeos dos animais. Isso 
pode ser visto como um tipo de exploração animal. 
Diferente da pessoa que abusa do animal o levando ao 
extremo desgaste, tais quais os cavalos puxando 
carroças extremamente pesadas nas vias públicas. Nós 
da Animal Legal, trabalhamos com o treinamento dos 
animais, nos aperfeiçoamos nas técnicas de 
adestramento dos animais, nossas técnicas envolvem 
o comportamento e ajudamos as pessoas terem um 
animal adaptado a vida delas, o que evita o abandono.  
Nós trabalhamos com intuito de mitigar o sofrimento, 
n o s s o s  a n i m a i s  s ã o  p r e p a r a d o s  f í s i c a  e 
psicologicamente para a realização dos trabalhos 
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fotográficos ou eventos em que participamos. Temos 
o cuidado de avaliar com antecedência o local onde 
serão prestados nossos serviços, por exemplo, se 
formos fazer uma aula de educação ambiental em 
uma escola, caso o local não seja adequado para o 
bem-estar do animal, não realizamos o trabalho. Acho 
que a pessoa que se preocupa apenas com dinheiro e 
não com o animal esse sim promove o abuso do 
animal. Para que se tenha uma ideia, já cheguei a ouvir 
que os veterinários exploram os animais por 
cobrarem por seus serviços. Esse assunto envolve 
mais política do que atitudes. Portanto, muitos 
abolicionistas da proteção animal, recebem ou 
compram ração para alimentar os animais que 
resgataram, esta ração é composta por elementos 
orgânicos e proteína animal, os mesmos animais que 
eles defendem. O que não podemos aceitar são o 
abuso e maus-tratos aos animais, isso é inadmissível!

Trabalhar com animais silvestres causa alguns 
t r a n s t o r n o s ,  é  c o m u m  r e s g a t i s t a s  s e r e m 
denunciados, como já presenciei. Existe uma forma 
de se precaver de denúncias caluniosas?

Nós recebemos animais resgatados e também 

fazemos resgate,  o primordial  é  comunicar 
imediatamente a Polícia Ambiental, avise do ocorrido 
e anote o horário da ligação e o nome do policial que 
atendeu a ligação. Siga com os procedimentos 
veterinários, de acordo com a recomendação do 
médico veterinário que prestou o atendimento. E 
comunique também a soltura, quase sempre é 
permitida a soltura sem a presença de um agente 
fiscalizador. Fotografe ou filme a soltura e mantenha o 
registro em um arquivo seguro, com backup.  O 
Estado tem uma deficiência muito grande no trato dos 
animais, o Parque Ecológico do Tietê, recebe em 
média 50 animais por dia, sendo que sua estrutura não 
suporta o atendimento dessa demanda e quase 
metade dos animais que são recebidos vão a óbito.

Como funciona o trabalho da agência Animal Legal?

Trabalhamos com intuito de fornecer qualidade de 
vida, sociabilização e o bem-estar do animal, 
promovendo treinamentos em que o animal tenha 
aptidão ao estilo de vida de seu tutor, de forma que o 
animal seja respeitado e sejamos agentes da 
promoção do conhecimento ambiental. 

Quais os trabalhos oferecidos pela agência Animal 
Legal?

Treinamentos de animais, técnicas de voo e 
reabilitação de aves, produções culturais e artísticas 
dirigidas às agências de publicidade, eventos 
educativos e cursos.
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O curso de fotografia é aberto a todo tipo de público? 
Existe algum pré-requisito ou equipamento?

Sim. Nosso curso é aberto a todos que desejam iniciar 
na fotografia. Oferecemos um curso de técnicas 
básicas de fotografia, com foco em animais, inclusive 
pessoas interessadas em Birdwatching, observação 
de aves, podem iniciar o curso conosco e depois o 
direcionamos para outras etapas em que obtenha 
maior especialização. Quanto ao equipamento não 
t e m o s  e x i g ê n c i a s  a  p e s s o a  p o d e  a l u g a r  o 
equipamento, como muitos fazem, locam o 
equipamento desejado em seu local de preferência e 
participam do curso, houve também pessoas que 
fizeram o curso conosco utilizando telefone celular. 
Existem aparelhos de telefonia celular que possuem 
tecnologia fotográfica que se aproxima muito dos 
equipamentos profissionais.

Qual a sua recomendação para quem deseja ter uma 
ave de rapina? O que é fundamental para que tanto o 
animal quanto seu tutor não sofram, uma vez que a 
empolgação, entre outros fatores podem ser o 
causadores de frustrações ao tutor e resultam no 
abandono da ave?

Quem pretende ter uma ave de rapina deve ter 
consciência que vai lidar com a morte de outra 
espécie. Os falconídeos irão comer codorna, as corujas 
irão comer ratos. E o mais importante na alimentação 
das aves de rapina é servir o alimento fresco. A coruja 
não bebe água, sua hidratação vem dos fluídos de sua 
presa. Neste caso, servir uma presa congelada já não é 
ideal, ela não obterá a hidratação necessária para sua 
subsistência. Alimentos alternativos não trarão 
qualidade de vida ao animal e sim, vão trazer 
malefícios à sua saúde. Esta é a maior dificuldade que 
vejo, nem todos estão preparados para isso. E vale 
lembrar que não é crueldade. Na natureza o animal se 
alimenta exatamente disso. As aves de rapina buscam 
essas presas para alimentar a si e suas crias. O tutor 
deve se dedicar a ave, oferecer uma boa qualidade de 
vida, proporcionar a saúde adequada, um ambiente 
saudável e uma vida ativa. Para isso é necessário 
muito amor, dedicação e disponibilidade de tempo 
para oferecer ao animal e receber dele a confiança e 
parceria desejada em sua criação. Deixo aqui também 
o alerta para não comprar em hipótese alguma 
qualquer animal sem procedência, denuncie o tráfico 
e contrabando de animais.

Cacau praticando voo livre em direção a Zoraide Bras
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Dicas Vet

Otite, aprenda a identificar
Por Camila Isoyama

Sabe aquela coceirinha que você nota de vez 
em quando no seu animalzinho, quando ele 
faz aquele movimento de orelha que parece 

que ele vai levantar voo, que vulgarmente 
chamamos de movimento do helicóptero? Este 
comportamento pode ser um indicativo que ele 
possa estar com OTITE, e pode ser facilmente 
tratada se diagnosticada cedo.

A otite é um processo inflamatório nos condutos 
auditivos do seu animal. Pode ocorrer somente na 
parte externa ou em conjunto com a parte interna do 
ouvido, acontece tanto em cães, gatos, quanto em 
roedores, porém devida a anatomia auricular do cão, 
este é mais predisposto.

Os sintomas geralmente envolvem coceira intensa, 
cabeça lateralizada, secreções, mau cheiro, 
vermelhidão, inchaço e dor. Em casos mais graves 
pode ocorrer a perda auditiva e ferimentos.

Geralmente, na maioria dos casos é facilmente 
tratada tanto com limpeza, como com o uso de 

medicamentos tópicos, e, em casos mais graves é 
necessária a coleta de material (cera ou secreção) 
que será enviado para os laboratórios que fazem a 
detecção do tipo de otite e medicações mais 
sensíveis ou resistentes a ela.

Muitas vezes os tutores por não terem noção da 
prática correta da limpeza da orelha de seu animal, 
acabam fazendo com que a cera produzida pelo 
ouvido seja compactada e vá acumulando no canal 
audit ivo,  propiciando a otite entre outras 
patologias. Consulte um veterinário e peça uma 
demonstração de como efetuar a higiene correta da 
orelha de seu bichinho e a periodicidade de 
higienização indicada para ele.
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Vivendo em Condomínio

O som da solidão

Por Wilson Salce
Foto: Divulgação



Animais que ficam por longo tempo sozinhos 
podem sofrer de ansiedade compulsiva, 
desenvolvendo comportamentos que 

podem lhes trazer lesões físicas, danos aos móveis 
da casa ou até mesmo problemas com os vizinhos.

Os maiores índices de reclamações em condomínios 
são causadas por animais que ao ficarem sozinhos 
por algum período de tempo, principalmente os 
cães, latem, uivam, choram, arranham portas ou 
móveis de forma constante e incessante, trazendo 
muito incômodo aos demais moradores.

E este é um fator que pode sim, fazer com que seu 
animalzinho seja convidado a se retirar do 
condomínio, ou ainda, ser alvo de ação judicial por 
perturbação do silêncio, ou outras acusações. Como 
mencionado em nossa Constituição Federal, a qual 
assegura ao cidadão o direito de propriedade (Art. 
5º, XXII e Art. 170, II), sendo assim, o condômino 
pode manter animais em sua casa ou apartamento 
com a premissa de que estes não causem incômodo 
ou risco à saúde e segurança dos demais moradores, 

bem como funcionários e visitantes.

Como tutores é nosso dever promover e zelar pelo 
b e m - e s t a r  d o  a n i m a l ,  s e  e l e  a p r e s e n t a 
comportamentos diferentes de sua rotina quando 
você não está por perto, algo está errado! E neste 
caso, precisamos ter muito bom senso sobre esta 
questão e estarmos abertos a críticas. Caso um 
vizinho venha lhe comunicar sobre a dissidência 
comportamental de seu animal, mantenha o diálogo 
de forma cordial, uma boa conversa evita muitos 
problemas. Precisamos estar sempre atentos às 
necessidades de nossos animais, afinal, nós os 
escolhemos e optamos que fizessem parte de nossa 
vida, isso nos torna totalmente responsáveis pela 
qualidade vida que lhes proporcionamos.

Alguns animais  apresentam ansiedade de 
separação, isso pode fazer com que o animal tenha 
comportamentos anormais, como lamber-se 
compulsivamente causando-lhe feridas, roer e 
danificar móveis ou objetos, urinar ou defecar em 
locais diferentes dos costumeiros, assim como, latir, 
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miar, uivar ou lamentar-se compulsivamente.

Alguns fatores deste comportamento, nem sempre 
são causados pelo tutor, mas sim, consequência de 
traumas do passado. Animais nascidos em locais 
p e r i g o s o s ,  fi l h o t e s  a b a n d o n a d o s ,  t e r  a 
amamentação interrompida precocemente ou ser 
criado em ambiente de muito estresse, fazem com 
animal desenvolva insegurança, medo, pânico e até 
mesmo a síndrome conhecida como ansiedade por 
separação.

Por esta razão, aconselhamos incansavelmente, 
para que ao adquirir um animal, visite o criador, 
conheça as matrizes e a ninhada, tenha certeza que 
este criador seja certificado e cumpra com os 
requisitos da criação consciente e que os animais 
não sofram quaisquer maus-tratos. Lembre-se, um 
filhotinho lindo na vitrine, pode ter uma mãe 
explorada e massacrada por gestações contínuas e 
quando não podem mais ser reprodutoras, são 
descartadas como lixo.

Divulgação
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Mesmo que você adquira um animalzinho em um 
Pet Shop ou Pet Center, procure saber qual é o 
criador e exija visitá-lo. Solicite que o proprietário ou 
um dos funcionários do estabelecimento que está 
vendendo o animal o acompanhe nesta visita. Caso 
não queiram ou lhe imponham dificuldades, não 
compre! Procure diretamente por criadores 
devidamente legalizados.

Caso você adote um animalzinho, tenha consciência 
que ele pode ter traumas também, e isso não lhe dá 
o direito de lhe abandonar, mas sim, o dever de lhe 
proporcionar muito amor e oferecer condições de 
se adaptar a rotina de seu cotidiano.

· Se o animalzinho é recém-chegado ao seu lar, vá o 
adaptando a sua ausência, de maneira moderada, 
saia por curtos períodos e vá aumentando sua 
ausência gradualmente.

· Proporcione um local de refúgio e aconchego, o 
animal tem um local preferido da casa, antes de sair 
deixe neste local, brinquedos, cama, cobertor e 
outros pertences do animal.

· Acostume-o antes de sair lhe dar uma guloseima, 
desta forma ele associará sua saída a um prêmio. 

· Ao chegar em casa, espere sua euforia diminuir 
para que você lhe dê carinho e atenção, desta 
maneira você estará o ensinando que sua saída e 
retorno não é um evento tão importante.

· Crie rotinas em conjunto com seu animal, como 
por exemplo, sair para passear em horários 
determinados. A rotina é importante para eles, já 
que aprendem por repetição.

· Não confine o animal, isso só irá fazer com ele 
associe o confinamento ao abandono.

· Mesmo seguindo estas dicas e o animal continuar 
a  a p r e s e n t a r  c a r ê n c i a  e x c e s s i v a ,  e s t u d e 
possibilidade da introdução de outro animal para lhe 
fazer companhia. Esta inclusão deve ser realizada 
com muita cautela para que haja aceitação entre 

eles. E ressalto que introduzindo outro animal, eles 
necessitarão de carinho e atenção em dobro.

Você pode procurar também por serviços 
especializados de hospedagem e creche de animais, 
os quais proporcionam diversas atividades diárias 
para eles e ainda os estimula a sociabilização e ao 
convívio com outros animais.

As sugestões realizadas aqui são apenas algumas 
alternativas que podem lhe auxiliar a controlar o 
comportamento obsessivo de seu animalzinho, 
recomendamos sempre  que  consulte  um 
especialista em comportamento animal, para que 
este identifique os possíveis problemas e lhe traga 
soluções efetivas, para que você e seu pet possam 
desfrutar do bom convívio em condomínio e com 
seus vizinhos.
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Tenho quarenta e oito anos de idade, e destes, 
trinta e cinco passei na Granja Vianna, o que 
representa mais de três quartos de minha 

vida. Eu adoro viver na Granja. Um bairro que 
pertence a três municípios, Carapicuíba, Cotia e 
Jandira, único.

Recentemente a Granja foi descoberta pelo setor 
imobiliário e as pessoas perceberam que o paraíso 
está a menos de 30 minutos de São Paulo. Uma 
g r a n d e  q u a n t i d a d e  d e  n o v o s  n e g ó c i o s  e 
condomínios está surgindo e infelizmente a Granja 
não será mais a mesma. Uma pena. Entretanto, 
apesar de toda esta nova invasão do ser humano, 
como morador da Granja e observador de longa 
data dos animais que aqui fazem o seu habitat, 
tenho notado uma invasão silenciosa que talvez 
outros moradores não tenham percebido, talvez 
por não conhecerem outros locais de natureza mais 
abundante do que nossa querida Granja Viana. Uma 
surpreendente invasão de animais silvestres. Todo 
dia que vou para casa, nos breves intervalos de 
viagens, passo ao lado de um laguinho utilizando 
uma ponte sobre o rio Cotia que pertence a uma 
tímida APA.

Para quem não sabe, APA, é a sigla que significa Área 

de Proteção Ambiental, um modelo de Unidade de 
Conservação que tem por objetivo proteger uma 
determinada região natural, e que suporta a 
presença humana. Castigada pelas águas do Rio 
Cotia que trazem sujeira e lixo das áreas que 
atravessa, especialmente em época de chuvas, este 
pequeno local, como um oásis, têm atraído uma 
grande quantidade de aves, mamíferos e répteis.
Nos últimos anos, eu e minha equipe temos 
registrado despretensiosamente esses animais, 
montando um arquivo que vem se tornando cada 
vez maior.

Acredito que, infelizmente, esta alegria em ter estes 
animais em nossa região, seja na verdade resultado 
de uma perda. Perda de habitat próximos com áreas 
de mata, mesmo que secundárias, que abrigavam 
estes animais e que hoje estão sendo suprimidas 
para dar espaço aos novos empreendimentos de 
toda esta região. Preço do aumento populacional.
Por limitação de espaço, não vamos poder publicar 
aqui todas as fotos de animais fotografados e 
avistados, mas gostaria de ter a chance de repartir a 
alguns dos animais que frequentam nossa Granja 
Viana com seus devidos nomes científicos para 
dirimir qualquer confusão. Vamos aproveitar 
enquanto podemos...

Planeta Selvagem

O preço da expansão
Por Richard Rasmussen

goo.gl/TBDwu6

Jacu (Penelope ochrogaster)

Cobra D’Água (Liophis miliaris)
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Pet News

Patas que curam
Por Wilson Salce

Você já ouviu falar em TAA? Ainda não? A TAA – 
Terapia Assistida Por Animais – teve início na 
Inglaterra em 1972, para o tratamento de 

pacientes com distúrbios mentais internados em um 
asilo psiquiátrico em Londres. A implantação desta 
nova terapia, naquele período, gerou a motivação 
dos estudos mais aprofundados e que são realizados 
até hoje, referentes ao benefício da relação homem-
animal.

Diversos estudos relacionados ao convívio entre 
humanos e animais apontam resultados favoráveis e 
benéficos, tanto para saúde física, quanto 
psicológica dos seres humanos que vivenciam esta 
interação. Tendo em vista que os animais nos 
proporcionam a minimização do estresse, 
diminuição da frequência cardíaca, da pressão 
arterial e do colesterol, segundo estudos realizados 
pelo Professor Warwik Anderson em 1992. Outros 
estudos apontam que crianças entre 5 e 12 anos que 
possuem animais desenvolvem maior capacidade de 
c o m p r e e n d e r  o  s e n t i m e n t o  d o s  o u t r o s  e 
apresentam maior empatia. 

Com base nos relatos e estudos direcionados a este 
fim, têm sido crescente o número de instituições que 
aderiram ao TAA no atendimento aos seus 
pacientes, obtendo resultados impressionantes na 
melhora da condição física e aceitação dos 
tratamentos terapêuticos por parte dos pacientes, 
que em muitos casos apresentam resistência à 
terapia convencional, possuindo comportamento 
agressivo, arredio ou indiferente às sessões 
terapêuticas tradicionais. 

Atualmente existem diversos estudos e avaliações 
de caso em andamento, realizados por diversos 
profissionais da saúde, entre neurologistas, 
p s i q u i a t r a s ,  p s i c ó l o g o s ,  fi s i o t e r a p e u t a s , 
ortopedistas e outras especialidades médicas que 
apontam em seus estudos uma avaliação positiva 
em relação à melhora do paciente submetido ao 
tratamento de TAA.

De acordo com a publicação de um relato de caso, na 
Revista Neurociências, realizado por Aline Galvão, 
Jussara Sutani, Márcia Alves Pires, Silvia Helena de 
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e Freitas Prada e Thania Loiola Cordeiro, sobre um 
homem adulto com Ataxia Cerebelar, em linguagem 
simples, a ataxia cerebelar é a dificuldade do cerebelo 
em coordenar os movimentos do corpo. Portanto, 
neste estudo caso que foi acompanhado na UNIP de 
Araraquara, utilizando o tratamento de equoterapia 
(terapia com cavalos), foi confirmado o aumento na 
melhora do equilíbrio, evidenciando melhor 
desempenho em tarefas que exigiram equilíbrio. A 
prática da equoterapia atua tanto na mente como no 
corpo do praticante, levando-o a um estado de 
equilíbrio, desenvolvimento e manutenção do tônus 
muscular, relaxamento, conscientização corporal, 
aperfeiçoamento da coordenação motora, da 
atenção, da autoconfiança e autoestima.

A Revista Brasileira de Enfermagem também publicou 
um artigo de TAA com cães na área de pediatria 
oncológica,  visando a percepção de pais e 
enfermeiros, realizado por Rebeca Lima Moreira, 
Fabiane do Amaral Gubert, Leidiane Minervina 

Moraes de Sabino, Jéssica Lima Benevides, Marcela 
Ariadne Braga Gomes Tomé, Mariana Cavalcante 
Martins e Mychelangela de Assis Brito. No qual foi 
percebido que é promissora a participação de cães no 
cuidado de crianças e adolescentes com câncer no 
ambiente da pesquisa, uma vez que os informantes 
da pesquisa veem a TAA como uma ferramenta que 
fortalece os cuidados prestados ao paciente que 
vivencia alguma doença crônica no ambiente 
hospitalar. 

Tendo base nos relatos dos estudos aqui citados e 
diversos outros dos quais tivemos acesso, fomos 
visitar a Clínica Arte Psico, na cidade São Bernardo do 
Campo/SP e conversamos com a Thainara Morales, 
diretora da Clínica, nos relatando que teve início com 
os trabalhos de TAA prestando serviços em uma 
clínica de equoterapia e atualmente atende em sua 
própria clínica, pacientes de todas as idades e com 
diversas patologias clínicas e distúrbios mentais.

Perguntamos para a Thainara, como foi que ela 
começou com a prática de TAA, ela nos disse que 
inicialmente atendia em uma igreja de forma 
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filantrópica e que com o crescimento dos pacientes 
atendidos, foi obrigada a interromper o atendimento 
na igreja e montou sua clínica, que continua com 
atendimentos filantrópicos, os quais os pacientes 
passam por uma triagem para ter direito a este 
atendimento, e esta triagem acontece no início do 
ano.

Durante nossa conversa, Thainara, nos revelou que 
desde que começou a trabalhar com a TAA, percebeu 
inúmeras mudanças nos pacientes atendidos. 
Segundo ela, os pacientes que são submetidos a esta 
prática terapêutica apresentam uma evolução 
considerável em seu estado comportamental, de 
saúde e sociabilização. Há pacientes que tratamos 
aqui, que não aceitavam a terapia convencional, eram 
arredios e muito agressivos, inclusive com os 
terapeutas que os atendiam anteriormente, depois 
que iniciaram o tratamento conosco, estão mais 
calmos, aceitam o tratamento e têm aqueles que se 

empolgam para vir à terapia, literalmente puxando 
seus responsáveis para virem. 

A implantação do TAA para alguns pacientes foi 
fundamental, havia aqueles que apresentam 
problemas de agressividade na escola, com 
familiares, não se comunicavam, se escondiam 
quando chegavam visitas em suas casas, não 
tomavam as  medicações,  enfim,  a  terapia 
convencional não era evolutiva para o paciente. 
Quando esses pacientes iniciaram o tratamento em 
nossa clínica, seus responsáveis perceberam uma 
melhora imediata, sendo que eles aceitaram e 
interagiram com o tratamento. Aqui trabalhamos 
com répteis, anfíbios, aves e mamíferos, todos os 
nossos animais são devidamente registrados e 
legalizados, afirma Thainara.

Perguntamos se houve algum caso que mais marcou 
a equipe e ficamos surpresos com a resposta. Ela nos 
contou de um caso de um paciente infantil, que em 
uma das sessões de TAA foram utilizados os coelhos, 
a criança espontaneamente relatou que sofria abuso 
sexual em sua casa por um familiar, fato este, que 
nunca havia sido mencionado pela criança, nem em 
terapias anteriores, ou aos seus familiares. Após o 
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término do tratamento essa paciente tem vida 
normal e pratica equitação.

Questionamos também sobre as condições que os 
animais são submetidos ao TAA, se não sofrem 
estresse ou agressão por parte dos pacientes, 
Thainara nos afirma que o tratamento não consiste 
necessariamente do contato físico com os animais, na 
maioria dos casos eles ficam observando o animal em 
seu terrário, no caso dos répteis, o simples fato de se 
ter contato visual já proporciona grandes resultados. 
E que os animais são muito bem tratados, com 
acompanhamento veterinário constante, um rígido 
controle da higiene do habitat dos animais, 
alimentação adequada para cada espécie, além do 
respeito e cuidado com o manejo quando necessário. 
A interação com os animais deve ser realizada de 
forma bem estruturada e fundamentada, para isso, 
eu e nossa equipe realizamos diversos cursos e 
estamos sempre nos aprimorando, para proporcionar 
aos nossos pacientes e animais uma verdadeira 
qualidade de vida.

Outro fator que nos chamou muito a atenção é a 
preocupação com a integração social de seus 
pacientes, a Clínica Arte Psico em parceria com 
comércios locais, tais como pet shops, contratam 
alguns pacientes com autismo, síndrome de Down, 
entre outras síndromes para trabalhar nestes 
estabelecimentos ensinando-lhes e preparando-os 
para o mercado de trabalho, Thainara, nos disse que 
têm pacientes que são tosadores, outros trabalham 
na administração, programação de computadores e 
outras funções. 

Chateada, também nos falou que alguns clientes dos 
estabelecimentos parceiros da clínica, rejeitam que os 
p o r t a d o r e s  d e  s í n d r o m e s  o u  d i s t ú r b i o s 
comportamentais atendam seus animais.  A 
discriminação ainda é um grande tabu, desabafa 
Thainara.

Na cidade Campinas, interior de São Paulo, temos 
também o caso da Sophia, que possui hemiparesia do 
lado esquerdo, resultante da sequela de um AVC 
Intra-uterino Hemorrágico que ela teve com 8 meses 
de gestação. 

Ela participa de várias terapias: fisioterapia, terapia 
ocupacional, hidroterapia, acupuntura e há cerca de 7 
meses ela começou a praticar hipismo.
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Seus pais declaram que sentiram uma melhora 
s i g n i fi c a t i v a  n o  q u a d r o  g e r a l  d a  S o p h i a , 
principalmente na coordenação motora, equilíbrio e 
concentração. Quando montada sobre o cavalo toda 
sua postura melhora, 
fica com as costas 
eretas, o exercício 
com as pernas para se 
equilibrar em cima do 
cavalo e conduzi-lo, 
assim como os braços 
e mãos (para segurar 
a s  r é d e a s )  s ã o 
c o n s t a n t e s ,  s e m 
contar que para ela ter 
total controle de um 
animal tão grande faz 
muito bem para a 
autoestima. 

É extraordinário o 
r e s u l t a d o  q u e  a 
interação homem-
animal pode trazer de 
b e n e f í c i o s  p a r a 
ambos, tanto para o 
paciente, quanto para 
o animal, já que vemos 
nos relatos descritos 
a q u i ,  g r a n d e s 
e v o l u ç õ e s  n o s 
quadros clínicos e 
comportamentais dos 
pacientes, e para os 
animais  a  possibi -
lidade de estar in-
teragindo por maior 
tempo com humanos, 
fato este que contribui 
para a sociabilização do animal, alívio do estresse e 
minimização do sedentarismo. O benefício é mútuo. 

O TAA é indicado para diversas patologias, inclusive 
para síndrome do pânico, diferente do que se pensa, 
não é apenas para pacientes que possuem distúrbios 

psicológicos, psiquiátricos ou comportamentais, o 
TAA atende uma ampla variedade de patologias. Caso 
tenha interesse em participar de sessões de TAA, 
procure uma clínica devidamente cadastrada nos 

órgãos competen-
tes,  que  possua 
animais legalizados 
e aptos a tal prática, 
realize visitas às 
i n s t i t u i ç õ e s  e 
esclareça todas as 
suas dúvidas, pois 
nossos bichinhos 
possuem patas que 
curam.

Fonte:

Revista Neurociências 
relato de caso Galvão A, 
Sutani J, Pires MA, Prada 
SHF, Cordeiro TL. Estudo 
de caso: A equoterapia 
no tratamento de um 
p a c i e n t e  a d u l t o 
portador  de  atax ia 
cerebelar.

Revista Brasileira de 
Enfermagem  art igo 
Moreira RL, Gubert FA, 
Sabino LMM, Benevides 
JL, Tomé MABG, Martins 
MC,  et  a l .  Ass isted 
therapy with dogs in 
pediatr ic  oncology: 
relatives' and nurses' 
perceptions. Rev Bras 
E n f e r m  [ I n t e r n e t ] . 
2016;69(6):1122-8. DOI: 
http://dx.doi.org/10.159

0/0034-7167-2016-0243
Ong INATAA 

Clínica Ater Psico: facebook/artepsicoterapias

Todas as fotos são de pacientes reais e foram cedidos os direitos 
de publicação de imagem
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