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Esta edição da Revista Pet Plus está imperdível, recheada de matérias que vão esclarecer muitas dúvidas 
quanto a saúde, comportamento, convivência, aquisição de animais e muito mais!

Damos as boas-vindas ao Fábio Abrão, aquariofilista, que está fazendo parte de nossa equipe de colunistas, que 
sejamos francos, é um time e tanto!

Além de uma entrevista com um dos apresentadores de TV mais descolados que conheço e que tem um amor 
imenso pelos animais, te convido a conhecer um lado do Otávio Mesquita, que poucos tiveram o privilégio de 
ouvir suas histórias e aventuras com nossos amigos animais.  

Boa Leitura!
Wilson Salce

15 Essa eu não 
sabia! Um kiiwi que anda

20
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Muito além da beleza
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Comunicação Assertiva
Por: Guilherme Garrido
Foto: Divulgação 
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Imagine um cachorro recém chegado a uma casa, 
fazendo xixi e cocô por todos os lados. Ao notar 
este comportamento os tutores o repreendem 

aos berros, batem com um pedaço de jornal ou 
esfregam seu focinho no local “correto”. Com o 
tempo, essa “técnica” não surte efeito algum e o 
cachorro, sem entender o que os tutores estão 
querendo lhe dizer, não aprende e não executa a 
ação desejada. 

Este é um exemplo muito simples e bem recorrente, 
mas ilustra um dos 
principais problemas 
que encontro na 
m i n h a  r o t i n a 
profissional:  uma 
falha na comuni -
cação entre tutores 
e seus animais de 
estimação. 

Afinal,  o que é a 
comunicação? Ação 
o u  e f e i t o  d e 
c o m u n i c a r ,  d e 
t r a n s m i t i r  o u  d e 
r e c e b e r  i d e i a s , 
c o n h e c i m e n t o , 
m e n s a g e n s  e t c . , 
buscando compartilhar informações. Não basta 
querer transmitir ou ensinar um comportamento, é 
preciso fazê-lo de maneira clara, objetiva e precisa 
para que o cão de fato compreenda. 

Faça uma breve reflexão de como você transmite as 
informações para seu cachorro. Aos berros? 
Dizendo “não pode”? Deixando de castigo? 
Esfregando o focinho no xixi?... 

Saiba que, condutas como essas, afetam a relação 
tutor/pet,  gerando frustrações,  estresse, 
reatividade e até agressividade. É preciso ficar claro 
que os animais não possuem discernimento do que é 
“certo” e “errado”, nem sentem-se culpados por 
determinadas ações. Muitas vezes a linguagem 
corporal do cachorro nos sinaliza sim um medo do 
tutor ou do que ele possa vir a fazer. 

A comunicação não é apenas verbal (ordens, 
palavras) ou gestual, 
e la  é  muito mais 
a m p l a :  p o s t u r a 
corporal do tutor 
perante o cachorro, 
c o n t a t o  v i s u a l , 
reforços positivos, 
etc. Além disso, faz 
parte da comuni-
c a ç ã o  s u p r i r  a s 
demandas físicas e 
m e n t a i s  d o  s e u 
animal. Quanto mais 
v o c ê  e s t i m u l a r 
mentalmente seu 
cão, melhor será a 
c o m u n i c a ç ã o ,  a 
relação e a interação 

com ele, enraizando comportamentos adequados, 
apresentados mais frequentemente a cada dia. O 
elo harmônico de um laço afetivo saudável, baseia-
se na confiança, segurança e respeito. 

Será que você entende e se comunica com seu cão 
de forma assertiva? 

Guilherme Garrido 
é adestrador especializado em reforço positivo

Comportamento
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Pet Mix

Liberdade Cerceada

O tráfico de animais silvestres é considerado 
a terceira maior atividade ilegal do mundo, 
perdendo apenas para o tráfico de drogas e 

de armas. Esse crime gera maus-tratos, em virtude 
de que animais são mantidos e transportados de 
maneiras cruéis, como por exemplo, dentro de 
garrafas pet, tubos de PVC ou até mesmo dentro de 
roupas e malas. Impedindo-os de se alimentar e se 
locomover. Além disso, ao retirá-los direto da 
natureza, os traficantes contribuem para a redução 
populacional da espécie, e esses animais não 
estarão mais em seu habitat natural para a 
reprodução causando danos significativos ao 
ecossistema e possivelmente sua extinção.

É importante saber também que o tráfico não se 
refere só aos animais vivos. Partes deles, como 
penas, pele e até mesmo a carne são vendidas 
ilegalmente. 

A Nova Lei de Crimes Ambientais é a de número 9.605, 
de 12 de fevereiro de  1998, diz: Art. 29 – Matar, 
perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade 
competente, ou em desacordo com a obtida: Pena - 
detenção de seis meses a um ano, e multa.  Esse artigo 
também ressalta ainda que não é permitido a 
nenhum cidadão adquirir ou capturar da natureza, 
animais da fauna silvestre brasileira com o objetivo 
de serem mantidos em cativeiros caracterizando 
animais de estimação. 

Mas não desanime! É possível adquirir um animal 
silvestre, de maneira correta e legalizada. Existem 
criadouros comerciais que possuem a licença do 
IBAMA para reproduzir e comercializar diversas 
espécies, que possuem anilhas fechadas com 
numeração ou microchips e documentações de 
posse legal do animal, sexagem e exames 

Por : Dra. Lucila Pozzi Catalan
Foto: Divulgação
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 laboratoriais comprovando 
que estão saudáveis e aptos 
para fazerem parte da sua 
família. 

A T E N Ç Ã O :  é  i m p o r t a n t e 
ressaltar que são animais que 
n e c e s s i t a m  d e  c u i d a d o s 
específicos, de acordo com a 
espécie. Portanto, antes de 
adquirir seu novo amigo, deve-
se atentar que, como qualquer 
animal, geram gastos quanto à 
a l i m e n t a ç ã o ,  a m b i e n t e 
adequado e visitas periódicas ao veterinário 
especializado.

Se você tem um animal que veio do tráfico ou que foi 
encontrado debilitado em áreas urbanas ou 
rodovias, não existe possibilidade de legalizá-lo. O 
ideal é leva-lo a um Centro de Triagem de Animais 
Silvestres (CETAS) ou outro empreendimento de 
fauna, onde ele receberá cuidados médicos e 
receberá o destino adequado (reintrodução, 
soltura, etc.). Isso demanda conhecimento 
profissional e muito tempo, por isso, não tente fazer 
por conta própria. Jamais o solte na natureza, pois 
este animal já é dependente dos seus cuidados, mas 
se sobreviver na vida selvagem, pode causar um 
desequilíbrio na fauna, pois terá que competir por 
comida e território, muitas vezes fora de seu habitat 
natural.

Vale ressaltar que o médico veterinário não nega o 
a t e n d i m e n t o  a o s  a n i m a i s  i l e g a i s !
Entretanto, as vantagens de possuir um animal legal 

são bem maiores, entre elas estão: não estar 
cometendo um crime ambiental; não corre o risco 
de perdê-lo ao viajar ou se caso sofrer alguma 
denúncia, pois terá como comprovar a procedência 
do mesmo; poderá levá-lo para qualquer lugar sem 
correr o risco de apreensão e ser multado; saberá 
que ele não sofreu antes de chegar a sua casa e que 
você não está incentivando e cooperando com o 
tráfico.  

No site da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, 
você encontra uma l ista com os criadouros 
legalizados.

Pet Mix

Lucila Pozzi Catalan 

Médica Veterinária - CRMV-SP 34.454

Pós graduada em Clínica e Cirurgia de Pets Não 

Convencionais pela UNIP/Animalia. Pós graduanda em 

Homeopatia Veterinária pela HD Science.

Sócia proprietária da Selva Veterinária
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Pet Tour

Por Flávia Salce

Foto: Divulgação

Também vou!



O mundo está mudando, os tutores 
estão cada vez mais próximos de 
seus pets, fazendo com que seu 

bichinho faça parte de sua vida em todos os 
momentos, por exemplo, o lazer, esses 
simpáticos peludinhos e com suas carinhas 
felizes, esbanjam charme e alegria, quando 
estão com seu tutor ou com a família, hoje o 
número existente de animais de estimação 
supera a quantidade de crianças brasileiras. 
O Brasil é considerado o 4º maior país do 
mundo em população de animais de 
estimação, tendo 52,2 milhões de cães e 22,1 
de gatos, e 2,2 milhões de outros animais 
como, répteis e pequenos mamíferos como: 
coelho, porquinho da índia, chinchila e etc., 
dados fornecido pelo IBGE.

O mercado pet tem gerado oportunidades em 
outros segmentos, como por exemplo, serviços de 
hospedagem em hotéis e pousadas, dados afirmam 
que houve um crescimento de 35% desses 
estabelecimentos, mudando seu perfil para pet 
friendly, ou seja, aceitam animais de estimação e 
proporc i onam  aos  pe l ud i nhos  am bi e nt e s 
confortáveis e personalizados a eles.

O perfil pet friendly nesses estabelecimentos estão 
em constante crescimento, buscando mudanças e 
inovação em termos de estrutura, conforto e formas 
de atendimento.  Podemos perceber  esse 
crescimento de acordo pela preferência, através de 
uma pesquisa realizada pela Trip Advisor com 1100 
viajantes, sendo que 52% se hospedam em hotéis 
que são pet friendly e 35% preferem viagens de 
curtas distâncias por causa do seu animal de 
estimação.

Antes de fechar sua reserva, em um hotel ou 
pousada, atente-se a algumas dicas:

• Pesquise o local em que você quer se hospedar, 
verifique se realmente aceita animais de 
companhia, geralmente eles divulgam que são 
pet friendly em seus sites ou no perfil de suas 
redes sociais, contudo, vale ligar para esclarecer 
as dúvidas.

• Veja se o estabelecimento oferece conforto para 
o seu bichinho, por exemplo, cama, vasilha de 
água e comedouro.

• Pergunte se o estabelecimento oferece 
alimentação e se sim, se está incluso na taxa de 
hospedagem.

• Tire as dúvidas sobre como funciona a limpeza e 
se há algum local especifico onde o seu bichinho 
poderá fazer suas necessidades.

• Veja se o local pretendido oferece espaços de 
diversão para seu pet.

• Para uma eventualidade em que seu bichinho 
possa se machucar ou adoecer, verifique 
previamente com o estabelecimento se possui 
parceria com alguma clínica ou hospital 
veterinário mais próximo, ou se possuem 
veterinário disponível no local.

• Fique atento com as solicitações do hotel, 
levando o documento de seu bichinho e 
principalmente a carteirinha de vacinação.

Aproveitem ao máximo e façam desses momentos 
juntos, inesquecíveis!

pg 13
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Essa eu não sabia!

Você sabe de onde surgiu o nome da fruta Kiwi? Não? Então lhe apresento o Kiwi (Apteryx australis), 
conhecido também como quiuí ou quivi, uma ave da família Apterygidae, originário da Nova Zelândia 
que se divide em 5 espécies: 

Apteryx australis – quivi-marrom-da-ilha-do-sul; Apteryx rowi – quivi-marrom-de-okarito; Apteryx mantelli  – 
quivi-marrom-da-ilha-do-norte; Apteryx owenii  – quivi-manchado-pequeno; Apteryx haastii – quivi-
manchado-grande.

Kiwi e filhote - Foto: repropdução internet

são os machos. Outra curiosidade é que o filhote do kiwi ao 
nascer já caminha e pode procurar alimento.

Em razão da introdução de animais que não pertencem à 
fauna local, o kiwi está correndo risco de extinção, por ser 
uma presa fácil, de porcos, cães, gatos e outros animais. 
Existe um programa de proteção do kiwi, que é o animal 
símbolo da Nova Zelândia, onde os ovos são recolhidos e 
depois que ave está apta a ser reintroduzida é inserida no 
local onde foi retirada.

Por Wilson Salce

Fonte: Animal Planet

Kiwi que anda

O Kiwi não voa e é uma ave pequena medindo 
entre 25 e 45cm, chegando a pesar até 3,3kg, 
chegam a viver por 15 anos, sua plumagem 
parece com uma pelagem, por esta razão, 
associaram o nome da fruta ao animal. Seu bico é 
enorme e possui os orifícios nasais em sua ponta, 
ele possui bigodes, que lhe auxiliam a encontrar 
comida durante sua busca. É um animal de hábito 
noturno e não possui cauda. Apesar de parecer 
que não tem asas, elas medem 3cm e são quase 
imperceptíveis a olho nu.

Os Kiwis são monogâmicos e as fêmeas são 
maiores que os machos e colocam 1 ovo que dura 
até 80 dias para eclodir, quem choca os ovos são Kiwi Adulto- Foto: reprodução internet
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A informação genética tanto do ser humano, 
quanto dos animais,  está contida nos 
cromossomos, que são estruturas formadas 

por ADN e proteínas com um nível de organização 
muito alto, que contêm a nossa sequência genética 
e portanto determinam em grande medida a 
natureza do nosso organismo e em muitas ocasiões 
as patologias que este apresenta. Embora todos os 
animais possam ter anormalidades genéticas que 
afetam a sua aparência, comportamento e 
habilidades cognitivas, a síndrome de Down é 
amplamente considerada como uma condição 
específica do ser humano, uma vez que é causada 
pela trissomia do cromossomo 21 (ou seja, 1 
cromossomo a mais no par de cromossomos 21, 
gerando neste um trio, ao invés de um par), no total 
o s  s e r e s  h u m a n o s  p o s s u e m  2 3  p a r e s  d e 
cromossomos. O número de cromossomos e pares, 
se altera de animal para animal, dependendo de sua 
e s p é c i e ,  n o s  g a t o s  s ã o  u m  t o t a l  d e  3 8 
cromossomos, isso significa que eles só tem 19 pares 
cromossômicos. Portanto não podem sofrer de 
trissomia 21, como acontece nos humanos. No caso 
dos cães no total são 78 cromossomos, alinhados 
em pares de 39, e o par 21 não possui as mesmas 

características do que os dos seres humanos, de 
modo que se ocorresse a trissomia do cromossomo 
21 nos cães mesmo assim não produziria os sintomas 
da Síndrome de Down. Dado que os animais 
dispõem de sequências genéticas ordenadas 
também em cromossomos e  os  pares  de 
cromossomos dependem de cada espécie, sim 
podem sofrer trissomias de algum cromossomo e 
que estas se traduzam em dificuldades cognitivas e 
fisiológicas, assim como em alterações anatômicas 
que lhes conferem um estado característico. 
Estudos feitos em ratos de laboratório por exemplo, 
a trissomia se apresenta no cromossomo 16.

Nos seres humanos, a Síndrome de Down está 
associada a algumas dificuldades de habilidade 
cognitiva e de desenvolvimento físico, e um 
determinado conjunto de características físicas 
causadas por uma anormalidade da condição 
genética (olhos oblíquos, um pescoço curto, orelhas 
grandes, queixo pequeno, pouco tônus   muscular, 
um andar desajeitado e crescimento atrofiado). A 
capacidade mental é prejudicada (permanece numa 
média equivalente a uma criança de oito para nove 
anos). Essas pessoas também têm maiores riscos de 

Saúde Animal

Por Dra. Camila Isoyama 

Síndrome de Down em animais?
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saúde que incluem problemas de visão, doenças 
cardíacas, problemas gastrointestinais e um 
aumento do potencial de infertilidade. 

Já os cães e gatos que tem a dita síndrome de Down 
( c o n s i d e r a d a  e x t r e m a m e n t e  r a r a  e  m a i s 
comumente observado em filhotes, porque os 
s intomas são mais  percept íveis)  a lgumas 
características desenvolvidas são bem semelhantes:  
olhos grandes, redondos e afastados, formato do 
crânio diferenciado, língua pendente, movimentos 
desajeitados, baixa visão, déficit auditivo (gerando 
incapacidade de aprender comandos simples), 
problemas na glândula tireoide e até doenças 
cardíacas congênitas. Gatos são geralmente 
conhecidos por serem muito ágeis e graciosos, 
porém os portadores da dita síndrome de Down são 
desajeitados e instáveis. Possuem também uma má 
c o o r d e n a ç ã o  e  p o d e m  e s b a r r a r  e  c a i r 
c o n s t a n t e m e n t e .  E s s e s  a n i m a i s  t a m b é m 
desenvolvem hábitos estranhos como sentar ou 
miar de um jeito diferente dos outros, e como os 
seres humanos, eles também são afetados na 
socialização, quando a maioria dos gatos não 
aceitam facilmente novos companheiros, estes 
tendem a ser mais amigáveis. E também parecem 
não responder ao serem chamados ou repreendidos
Quando o proprietário se depara com um animal 
c o m  c a r a c t e r í s t i c a s  t a n t o  f í s i c a s  c o m o 
c o m p o r t a m e n t a i s  c i t a d a s  a c i m a ,  a c a b a 
comparando com a síndrome de Down em 
humanos, e logo surge a dúvida: “Será que meu 
animalzinho tem síndrome de Down?” O que se sabe 
é que, sem dúvida, esses animais tem alguma 
disfunção genética, ou a mãe ficou doente durante a 
gestação, então, tecnicamente falando, cães e 
gatos não podem ter síndrome de Down. Eles 
podem representar as mesmas características 
físicas e fisiológicas como a do síndrome de Down 
em seres humanos, mas não é o mesmo. O que 
acontece, no entanto,  são que os animais sofrem de 
uma doença genética ou anomalia cromossômica, e 
não foram realizados estudos ou pesquisas 
suficientes para caracterizar com precisão o que 
acontece nos animais.

Assim como na síndrome humana, não existe 
“cura”, são controlados alguns sintomas com 

tratamentos paliativos (no caso de doenças 
associadas como por exemplo das doenças 
cardíacas), porém por não haver grandes estudos 
nessa área, a grande maioria dos animais afetados 
acaba sendo sacrificada. É importante salientar aqui, 
que na verdade esses animais somente precisam de 
paciência extra e um olhar atento para evitar que 
sejam prejudicados. Não submeta os animais a um 
ambiente que possa expô-los a perigos, como 
alturas e animais agressivos. Não expô-los a fiações 
elétricas e eletrodomésticos. Além disso, certifique-
se de que os produtos químicos e outras substâncias 
estão fora do alcance. Não confie na sua capacidade 
de compreender suas instruções, especialmente em 
coisas que podem prejudicá-los. Eles podem não ter 
a capacidade física e mental que é necessário para 
lidar com estas situações.

Uma curiosidade: 

Primatas com um cromossomo extra equivalente ao 
cromossomo 21, que causa a síndrome de Down nos 
humanos, já foram identificados,  afirma o 
pesquisador Charles J. Epstein, da Universidade da 
Califórnia, em São Francisco. Os portadores da 
síndrome de Down – cerca de uma pessoa a cada 
800 nascimentos – apresentam três cromossomos 
21, em vez de apenas um par. Em outros mamíferos, 
a incidência dessa alteração genética, também 
chamada de trissomia, é rara. O caso mais famoso é 
o da chimpanzé Jama, nascida em 1968, nos Estados 
Unidos, que não resistiu e morreu 18 meses depois – 
os chimpanzés saudáveis vivem até 50 anos. O 
cromossomo extra de Jama provocou baixo tônus 
muscular, desenvolvimento neurológico atrasado e 
doenças do coração congênitas – manifestações 
comuns em humanos com Down. Os chimpanzés 
têm 24 pares de cromossomos, contra 23 dos 
humanos. Hoje, os cientistas conseguem induzir 
trissomias em ratos de laboratório desde a gestação 
dos animais. Segundo Roger Reeves, professor de 
Fisiologia da Universidade de Medicina Johns 
Hopkins, nos Estados Unidos, “essas pesquisas com 
ratos podem identificar caminhos para reduzir a 
incidência de câncer,  doenças do coração 
congênitas e talvez até do mal de Alzheimer em toda 
a população, e não apenas em quem tem síndrome 
de Down”.
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Capa

Hora do show
Por Wilson Salce

Tivemos o prazer de conhecer e poder conversar com o Otávio Mesquita, um ícone da TV brasileira, que 
tem uma paixão enorme por animais. Como não podia deixar de ser, demos muitas risadas com suas 
histórias engraçadas, interessantes e inusitadas. Com muita simpatia, Otávio Mesquita, compartilhou 

conosco alguns fatos de sua vida que poucas pessoas conhecem. Divirta-se conhecendo um pouco mais das 
histórias dele com seus animais.

As redes sociais nos apresentaram um lado seu que 
não conhecíamos o amor que você tem pelos 
animais. Você sempre foi assim?

Na verdade a minha paixão sempre foram o s animais. 
Tive bicho desde criança e 
algumas lembranças são 
bem engraçadas. Teve uma 
época em que morava em 
u m  a p a r t a m e n t o  n o 
Morumbi,  onde tive 11 
a n i m a i s  d e n t r o  d e s s e 
a p a r t a m e n t o ,  t i n h a 
papagaio, muitos gatos, 
cachorro, um porquinho 
era a maior confusão em 
casa. A minha segunda 
esposa na época me disse 
que eu tinha que decidir se 
era ela ou eles, e eu acabei 
me separando dela.

Você criava um porquinho 
no apartamento?

Sim. E a história da chegada 
dele é bem interessante. 
Teve uma vez em que eu fui fazer uma matéria em um 
criador de porcos, e cobrimos o nascimento desses 
porcos. Um dos filhotinhos se engasgou com o leite da 
leitoa e a pessoa que estava fazendo a entrevista 
comigo, pegou o porquinho, mexeu nele, ele tossiu e 

cuspiu alguma coisa e saiu correndo. Eu disse pra ela, 
esse porquinho já é meu, e eu levei o porquinho para o 
apartamento. O deixava na cozinha, juntamente com 
a área de lavanderia. Ele e o cachorro ficaram muito 
amigos e quando eu chegava os dois vinham até a mim 

para me recepcionar.  O 
porquinho cresceu muito e 
tive que deixa-lo no sítio. E 
Hoje ele está grande, forte, 
bonito e continua muito 
feliz. 

Teve um animal inusitado 
que você resgatou em um 
s í t i o ,  c o m o  f o i  q u e 
aconteceu? 

Essa é uma história muito 
engraçada! Em uma ocasião 
q u e  e s t a v a  n o  s í t i o  d o 
Roberto Justus,  estava 
passeando de moto de uma 
montanha que tem lá,  vi 
uma casinha e parei para 
fazer um xixizinho rápido e 
ouvi  um som de a lgum 
bichinho. Quando fui ver 

eram dois, só que um estava morto, e o outro meio 
moribundo, fiquei com um dó! O bicho era de cor bege 
claro, peguei ele, o coloquei dentro do capacete e 
voltei bem devagar. Falei com o caseiro sobre o 
bichinho, começamos a dar comidinha e cuidar dele. 
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Quando eu falei para o Roberto que estava cuidando 
daquele bicho, ele ficou doido da vida! E me pediu para 
tirar o bicho de lá. Mas era um bichinho tão bonito, 
acabei escondendo ele lá no sítio. Durante a semana 
retornei ao sítio e vi que ele estava melhorzinho eu o 
levei para a casa. Quando o levei pra casa comecei a 
alimentá-lo com outros bichinhos. E esse bichinho que 
resgatei, tem um negócio que ele te adota como pai 
dele. E com o passar dos dias ele foi ficando mais forte 
e crescendo, já estava do tamanho de uma galinha, 
todo bege. E ele morava na minha casa, aí resolvi 
contar para o meu filho e ele perguntou o nome, eu 
respondi que o nome era Tal. E pedi para que ele não 
contasse para sua  mãe, para que ela não ficasse 
nervosa. E ele foi correndo falar para a mãe. E falou 
mamãe, mamãe urubu. Quando ela viu me perguntou 
o que é isso? Eu disse que era  um tucano da África, ela 
retrucou, tucano nada, parece um urubu! Eu respondi: 
Você já viu urubu bege? Mas nesse momento ele abriu 
as asas, mostrando as penas pretas por baixo. Minha 
esposa disse: Tira isso daqui, ou eu ou ele! Aí eu falei, 
olha... Foi uma coisa engraçada, eu postei uma foto 
nas redes sociais e o IBAMA veio aqui no dia seguinte, 
como não pode ter como bicho como esse em casa, eu 
o soltei. Mas o engraçado é que ele ficava rodeando 
minha  casa,  não  queria  ir  embora ficava  em cima do 

telhado, às vezes descia. E depois de alguns dias ele 
encontrou uma fêmea e foi embora. Outro dia tinha 
um urubu que posou no telhado de casa, mas não sei 
se era ele.

Além do Tal, você teve outro animal diferenciado?

Sim. Eu já tive gatos de várias espécies, mas um que 
sempre chamava a atenção era o ET. Ele era da raça 
Sphynx, aquele gato pelado. Quando o levei para casa, 
minha esposa não era muito fã dele não. Mas ele era 
muito carinhoso, como ele não tem pelo, ele fica o 
tempo todo perto de você. Ele se chamava ET por 
lembrar o personagem do filme do ET, todo pelado 
com os olhos grandes. Teve uma vez em que esse 
gatinho foi perto da minha esposa e ela pediu para 
tirar o gato de perto dela, eu comecei a chamar 
“VamoET, vamoET, vamoET”, ela ficou brava, e eu 
disse, não é o que você está pensando, estou dizendo: 
Vamos ET, vem, vem com o papai!

E você tem uma galinha exótica também, qual a 
espécie?

Hoje eu tenho uma galinha polonesa camurça. 
Quando fui fazer uma matéria em uma fazenda, eu 
fiquei apaixonado por ela. E acabei a trazendo comigo, 
durante a viagem de helicóptero ela permaneceu o 
tempo todo quietinha no meu colo. Quando chegou 
em casa, por estranhar o ambiente ela ficou assustada 
nas primeiras semanas. Mas aprendi a falar galinhês e  
hoje conversamos bastante, quando vou falar  com ela 
“popopopó”, ela vem no meu colo, deixa eu coçar a 
cabeça dela é um animal incrível. Eu a apelidei de 
Neymoa lembra quando o Neymar tinha aquele 
topetão no primeiro jogo do Brasil? É igual ao dela, por 
esta razão ela é a Neymoa.

Você tem um casal de papagaios?

Eu tenho um casal de papagaio ecletus, que são aves 
fantásticas, muito inteligentes e dóceis. O macho nem 
tanto, é meio nervosinho (risos). Mas eles ficam sobre 
meu ombro, sobem na minha cabeça, fazem a festa 
comigo. Recentemente a fêmea botou dois ovinhos e 
os estão chocando, ainda não sei se vão vingar. Minhas 
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aves vivem soltas e elas não fogem. Durante o dia as 
coloco em uma árvore, elas ficam lá, volto depois pego 
elas e as levo ao viveiro para protegê-las dos predadores. 
Teve uma vez que um deles voou, quando se assustou 
com o som de uma britadeira na rua e meu funcionário 
viu que ele parou em cima de outra árvore, fui até a 
árvore, subi nela e o chamei e ele veio na minha mão. 

Você tem também um cãozinho e uma coelha?

Sim, nós temos o Tommy que é um cãozinho da raça 
Sptiz Alemão e uma coelhinha toda branquinha, 
manhosa que só ela. Quando estou em casa ficam me 
perseguindo por onde quer que eu vá. A coelhinha gosta 
de ficar no colo, sobe na minha cabeça, é uma farra!

Você teve um cavalo de corrida?

Na década de 90, eu ganhei um cavalo de corrida, e 
fomos vê-lo na primeira corrida no Jockey Club de São 
Paulo. Quando foi dada a largada ele saiu na frente, e 
ficamos loucos, gritando empolgados, e ao chegar aos 
últimos 100 metros ele foi parando e todos passaram por 
ele. Ele chegou em última colocação e passou pela linha 
de chegada cavalgando de lado, com a língua de fora, só 
faltou dar tchauzinho! Foi muito legal.

Nas redes sociais vi uma postagem sua com uma arara 
canindé, ela é sua?

Recentemente ganhei um filhote de arara canindé, e 
fiquei com ela em casa. Ao visitar meus amigos que têm 
araras, vi que o viveiro delas era gigante e elas voavam 
nesse viveiro, quando eu percebi que eu não tinha 
condição de dar  a qualidade de vida para arara, por 
questão de espaço físico, doei essa arara para uma amiga 
minha que tem um viveiro gigante. Precisamos ter 
discernimento não é porque quero ter um animal, que 
vou o levando para casa. É preciso dar uma boa 
qualidade de vida, como é que vou ter uma arara em 
uma jaula, me explica? Esses animais precisam voar e ter 
espaço para viverem bem.

O que você acha das pessoas que criticam quem têm 
animais silvestres e exóticos?

Eu sou a favor da liberdade total dos animais. Mas, se 
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 você tem amor por um  animal e o adquiriu de forma 
legal, não é originário do tráfico de animais, e o 
acostuma a viver dentro de sua casa, para ele aquilo é 
uma satisfação. Pois terá uma boa qualidade de vida. 
O que não concordo é capturar um animal de seu 
habitat e trazer pra casa, não acho legal. Por exemplo, 
meu casal de ecletus estão chocando os ovinhos, 
quando eles nascerem, vou ter que registrar no 
IBAMA, se nascerem dentro no meu espaço, com o pai 
e a mãe, vai crescer e ser feliz. Caso ele seja solto pode 
ser capaz que seja pego por um predador. Não sou 
vegano, inclusive tenho um açougue, o Feed, não 
tenho nada contra a ter animais em casa, só que não 
dá para você ter um pônei no jardim de sua casa. Para 
quem tem um chácara, isso já não é um problema. 
Porém sou completamente contra a retirar animais da 
natureza  e viver preso, como por exemplo, pegar um 
papagaio e prendê-lo na gaiola e vender, isso é 
sacanagem! Nasceu em casa, com a mãe e o pai e a 
família humana, acho isso tranquilo, só que precisa ter 
registro de IBAMA, ter controle, senão vira uma 
palhaçada.

Você é a favor do controle fauna invasora?

Sim, por exemplo, o javali está arrebentando com as 
lavouras. Nesse caso se o javali está destruindo não só 

as lavouras como caçando outros animais de nossa 
fauna, que pode resultar em um desiquilíbrio 
ecológico difícil de ser recuperado.  Acho que tem que 
ter o controle do javali, porque o javali ser reproduz 
com uma velocidade incrível. Para que se tenha uma 
ideia, meu amigo que tem uma fazenda está com 1/3 
de sua plantação de milho toda destruída por javalis, 
como ele não tem predador natural, tem que ter um 
controle para não virar uma praga. 

Qual o animal que você não tem e gostaria de ter?

O que eu gostaria de ter, mas sei que é impossível e 
também sou contra isso, é um sonho, mas não 
concordo em ter esse tipo de animal em casa. Mas um 
animal que eu gosto muito e tive a oportunidade de 
tocá-lo é o chimpanzé. Os chipanzés somos nós 
ontem.  Eu tive experiências incríveis com os 
primatas.
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Teve alguma experiência que mais te marcou?

Várias! Vou citar duas. Em uma ocasião fomos ao 
Zoológico de São Paulo, para gravar uma matéria, foi 
em uma segunda-feira e não tinha visitantes. Eu 
cheguei primeiro que a equipe e fiquei dando umas 
voltas vendo os bichos, e lá tem um orangotango, os 
tratadores me deixaram num local que podia ficar 
mais próximo dele, porém separados por um vidro, 
estávamos a uns 15 metros de distância, sentei no 
chão com as pernas cruzadas, e ele veio se 
aproximando, eu pensei, caramba, o que ele vai 
fazer? Ele sentou na minha frente e ficamos uma 
meia hora olhando um pro outro. E ele imitava meus 
movimentos, eu levantava a mão e a colocava no 
nariz, e ele fazia igual. Fiquei um bom tempo 
interagindo com ele. 

Outro momento que foi muito importante para 
mim, foi há uns 4 anos quando fiz uma matéria em 
um grupo de proteção de primatas, lá eles têm uns 
oitenta e poucos primatas, que foram resgatados. 
Na minha primeira visita tinha um chimpanzé bem 
pequenininho, eu sentei no chão e abri os braços, e 
ele veio e beijava, ficamos uns 3 minutos assim. Ele 
vinha com a mão no mão meu olho e o engraçado 

que ele colocava o dedo dele no meu olho sem me 
machucar, ele sabe que ali é uma área muito sensível, 
e brincava com o meu cílio, imagina um animal fazer 
isso? Dar uma cutucada no olho te cega, né? E o 
cuidador disse que eu era corajoso, porque ninguém 
tinha o deixado que tocasse desse jeito. E retornei 
nesse abrigo depois de uns 4 anos para fazer outra 
matéria e perguntei cadê aquele bichinho lá? Me 
falaram que já estava com 1,20 metros, eu falei, não 
quero ver não, estou com medo dele. Eles me 
disseram: ‘‘Otávio, fique tranquilo você está gravado 
na memória dele’’. 

E de fato, quando ele me viu de longe, se levantou e 
veio correndo em minha direção e se jogou no meu 
peito e começou a gritar. Ele me reconheceu! 
Perguntei o motivo da euforia, e eles responderam, 
que ele estava assim, por estar feliz em ter ver. Ele se 
lembrou de mim, eu chorei! Isso foi uma coisa que me 
impactou muito. Eu ficava com ele, ele ficava me 
abraçando, colocava a mãozinha dele no meu cílio 

outra vez, eu beijava ele e colocava a minha mão na 
boca dele e ele não mordia. 

Foi uma das melhores experiências de minha vida!
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Dicas Vet

Por Camila Isoyama

Seu animalzinho espirra muito? É sempre 
importante salientar que qualquer sintoma 
fora do padrão normal do seu animalzinho 

deve ser considerado se este se torna constante. 

Tosse, espirros, coriza podem ser sintomas 
relacionados à várias doenças desde as mais simples, 
como uma pequena alergia,  como as mais 
complexas como tumor nasal.  

Sempre que diagnosticado um sintoma como esse, o 
tutor deve se atentar à frequência, o período e a 
coloração para que possa auxiliar o veterinário na 
busca de um diagnóstico para esse caso. Notar se 
ocorre mais à noite ou se está associado a algum 
perfume ou produto de limpeza também é uma boa 
pedida. Sempre ter em mente que mesmo que os 
animais possuam pelos, eles também sentem frio, e 
em dias de inverno é necessário que os mesmos, 
tenham aonde se abrigar e se possível um cobertor 
ou algo que os auxiliem a se esquentar. 

Se o animal apenas espirra, sem associação com 
outros sintomas, estando num padrão normal de 
alimentação, necessidades e comportamento, na 
grande maioria dos casos está relacionado há algum 
odor diferente, às vezes uma simples mudança de 
fragrância de desinfetante ou até mesmo aquele 
perfume novo maravilhoso que você acabou de 
ganhar pode causar esse sintoma tão incomodo, por 
isso fiquem atentos e consulte sempre um 
veterinário.
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Vivendo em Condomínio

Tirando o sossego

Por Wilson Salce
Foto: Divulgação



As cidades estão sempre em evolução, 
c r e s c e n d o ,  i n a u g u r a n d o  n o v o s 
empreendimentos residenciais, os quais são 

em sua grande maioria são condomínios verticais, 
em virtude da escassez de áreas livres ou mesmo 
pela minimização de custos construtivos e 
aproveitamento de áreas. 

Existem condomínios que são verdadeiras cidades, 
como é o caso de um condomínio em São José dos 
Campos/SP, em que vivem 4mil pessoas, uma 
população que supera a de Arapeí, uma cidade no 
leste do Estado de São Paulo, que possuí 2.524 
habitantes, segundo o levantamento realizado no 
ano de 2.015.

Como toda cidade, um condomínio também 
apresenta diversos problemas. E o maior índice de 
reclamações é ocasionado por excesso de ruídos, 
crianças ou animais.

O que boa parte dos condôminos não sabem, tais 
quais, os demais cidadãos, como sempre, por falta 
de informação e divulgação massiva dos órgãos 

competentes é que a lei do silêncio determina que 
seja respeitado o limite imposto de decibéis, que 
varia conforme cada cidade, em média é de 70db 
durante o período diurno (7:00h às 19:00h), 60db no 
vespertino (19:01h às 22:00h), no noturno 50db 
(22:01h às 00:00h) e 45db (das 00:01h às 6:59h).

Desta forma, qualquer morador que se sentir 
incomodado com o ruído excessivo em qualquer 
hora do dia ou da noite, tem o direito de reclamar, 
inclusive, comunicar a polícia.

Portanto, se você receber uma notificação com 
alegação de barulho excessivo produzido pelo seu 
animalzinho, ou por você estar tentando fazer com 
que ele pare de produzir ruídos, gritando ou 
esbravejando com seu pet, além do condomínio 
poder aplicar as sanções previstas em sua 
Convenção, você também estará sujeito às 
aplicações da Lei Municipal, que pode ser multa ou 
prisão de 15 dias a 3 meses.

Latidos, miados, grunhidos ou uivos constantes e 
ininterruptos podem ser motivos de maus-tratos, ou 
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como mencionado em matéria anterior, o animal 
pode sofrer de síndrome de ansiedade. Em ambos 
os casos, se o problema não for solucionado o 
condomínio pode requerer a saída do animal, e no 
caso de denúncia pública, o tutor poderá perder a 
guarda do animal. Havendo a constatação de maus-
tratos o tutor está sujeito a aplicação da Lei, que 
resulta na perda da guarda do animal, prisão de 3 
meses a 1 ano e multa. Na ocorrência do óbito do 
animal a pena é aumentada em até um terço.

Outro fator em que o tutor deve estar atento é em 
relação à higiene de seu imóvel. Reclamações por 
mau cheiro também estão encabeçando a lista dos 
maiores índices nos condomínios.

É dever do tutor proporcionar um ambiente limpo 
para evitar odores desagradáveis aos vizinhos e 
preservar o bem-estar do próprio animal. Não fazer 
isso, também, configura crime de maus-tratos, 
sujeito às penas mencionadas acima.

Caso seu pet não esteja habituado a fazer suas 
necessidades fisiológicas em local predeterminado, 
na edição anterior, demos algumas dicas para lhe 
ajudar com essa questão, que pode ser resolvida 

com produtos de limpeza, paciência e muito amor.
Brigar e bater no animal, não vai ajudar em nada, 
apenas vai piorar a situação, podendo ainda, lhe 
enquadrar no crime de maus-tratos. Ao invés de 
incentivar o que animalzinho faz de errado, 
incentive suas atitudes corretas. Por exemplo, se 
s e u  pe t  fize r  as  ne ce s s i d ad e s  ond e  você 
estabeleceu, parabenize, dê prêmios, que podem 
ser petiscos, ou até mesmo, você fazer festa com 
seu bichinho.

Ao incentivar as ações assertivas de seu pet, você 
estará lhe mostrando que toda vez em que ele tiver a 
atitude correta ele será recompensado. E quem não 
gosta de coisas boas?

Em relação às reclamações, antes de brigar com o 
síndico ou com o reclamante, faça alguns testes, saia 
de sua unidade por algum período, mantendo certa 
proximidade para que você possa ouvir os ruídos 
produzidos ou não por seu animalzinho.

Outra opção é deixar um aparelho celular, um 
gravador ou uma câmera, capturando o áudio do 
ambiente. Não se preocupe em capturar imagens, 
mas sim, o áudio.
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Caso a denúncia seja improcedente e você tenha 
provas, tanto materiais ou pessoas que se 
disponham a depor em seu favor, dialogue com o 
síndico, apresente os fatos e solicite o cancelamento 
da notificação ou multa recebida. 

Se o síndico não aceitar as provas e quiser manter as 
sanções aplicadas, não se desespere e não perca a 
compostura perante os membros do corpo diretivo 
ou com o reclamante. Você deve registrar uma 
queixa por constrangimento ilegal (Art. 146 do 
Decreto-lei Nº 2.848/40), calúnia (Art. 138 do Código 
Penal) e difamação (Art. 139 do Código Penal) na 
delegacia de polícia civil de seu bairro. Entrar com 
uma ação judicial, de natureza cautelar, com o 
intuito de liminar para permanência do animal sob 
sua guarda e ação judicial extraordinária para 
desqualificar a decisão do síndico ou deliberada em 
assembleia condominial.  

Evite se exaltar ou discutir com quem quer seja, ao 
r e c e b e r  u m a  r e c l a m a ç ã o  d e  s e u  a n i m a l , 
primeiramente averigue, pergunte aos vizinhos 
próximos se o seu pet está causando transtornos, 
porque ele pode estar. Caso esteja, desculpe-se e 
deixe claro que você tem pleno interesse em 
resolver a questão, até mesmo pela qualidade de 
vida que o animal necessita.

Algumas pessoas pensam que apenas o fato de 
fornecer uma boa ração, ou alimento natural ao seu 
pet, lhe dar uma caminha, brinquedos, roupinhas, 

entre outros mimos, que é o suficiente como 
qualidade de vida. Essa questão vai muito, além 
disso. Se o animal produz mais ruídos do que o 
normal, já que é um ser vivo e produz sons, ele vai e 
pode latir, miar e emitir seus sons naturais ao 
decorrer do dia. O que não é normal, no caso dos 
cães ,  ficar  lat indo,  u ivando ou chorando 
incessantemente. Neste caso necessita de uma 
investigação por parte do tutor para saber o que 
está acontecendo com seu pet.

Não tomar providências lhe enquadra no crime de 
maus-tratos, tenha ciência disso!
Mantenha também sempre em dia a carteira de 
vacinação de pet, uma vez que o condomínio tem o 
direito de exigir sua apresentação para que você 
possa transitar com seu pet pelas áreas comuns e 
mantê-lo em sua unidade.

É de sua inteira responsabilidade zelar pela saúde de 
seu pet, dos demais animais e condôminos, 
mantendo sempre em dia a vacinação de seu 
animalzinho, assim como, seu habitat em plenas 
condições de higiene.

O ideal é sempre manter a ponderação, evitando 
discussões desnecessárias ou acaloradas, que não 
irão contribuir para a solução da questão, tanto para 
os amantes de animais quanto para os que não 
gostam tanto assim, o que devemos fazer é 
respeitar os direitos de cada um e cumprir com 
nossos deveres.

pg 31

Vivendo em Condomínio

Edição 06

D
iv

u
la

g
aç

ão



Pergunto ao Seu Bebé se estamos em uma 
parte muito funda  do igapó, e ele me indica 
que, no máximo, a água vai bater em meu 

peito. Sem pensar, me jogo pra dentro da água 
quase virando tudo, no melhor estilo Richard. 
Subimos a rede juntos, ele de cima e eu de baixo, 
quando encontro o quelônio mais estranho do 
Brasil.

O mata-mata é realmente um bicho 
diferente e muito difícil de ser 
encontrado em relação a outros 
cágados amazônicos. Com um 
casco de bicho pré-histórico, todo 
c a v a d o  e  c o m  d u a s  q u i l h a s 
longitudinais, é um bicho que fica 
imóvel no fundo de igarapés, lagoas 
e igapós, quase enterrado na lama e 
totalmente camuflado. A sua 
cabeça é presa ao corpo através de 
um longo pescoço repleto de 
pequenas peles soltas penduradas. 
A cabeça quando recolhida dentro 
da carapaça, encaixa-se de maneira 
lateral, e não vertical como no caso 
da tartaruga-da-amazônia e do 
tracajá. Sua cabeça triangular, que 
parece uma folha, começa com um 
bico, um tubinho posicionado como 
nariz na parte superior, e uma boca que parece estar 
sempre sorrindo, na parte inferior.

Para respirar, este cara normalmente não sobe até a 
superfície. Sem sair do lugar para não denunciar sua 
posição, ele estica o pescoço até a superfície, coloca 
o tubinho para fora da  água, respira e volta a sua 
posição original. Por isso gosta de locais com pouca 
profundidade. Esta estratégia de “senta e espera” 

tem como objetivo fazer com que pequenos peixes, 
confundidos pela camuflagem e não reconhecendo 
o mata-mata, se interessem pelas franjinhas 
balançando no pescoço do bicho (que parecem 
pequenos vermes), se aproximem e imediatamente 
sejam  devorados pelo quelônio.
Apesar de cara de bonzinho, este cágado morde 
muito e qualquer manejo é arriscado pelo 

comprimento de seu pescoço, 
que alcança quase todos os 
pontos de seu corpo, menos a 
parte terminal onde saem os 
membros inferiores e por onde eu 
normalmente ponho a mão. O 
mata-mata sai bem enrolado na 
rede e, se ficasse mais tempo 
nela, poderia sair morto, mas este 
bicho está vivinho da silva. Com 
c u i d a d o ,  S e u  B e b é  e  e u 
desenrolamos o bicho, o maior 
mata-mata que eu havia visto em 
minha vida! O bicho sai com um 
pitú (cheiro forte, daqueles de fim 
de feira deixado pelas barracas de 
peixe) bem característico.

Ao terminar de desenroscar o 
cágado, pergunto se Seu Bebé vai 
l e v á - l o  p a r a  c a s a .  E l e  m e 

responde que não, o que me dá um grande alívio, 
apesar de eu estar pronto, se fosse necessário, a 
trocar o cágado por outros mantimentos, somente 
para devolver o bicho para a natureza. Ele me 
responde que considera a carne do mata-mata 
reimosa (segundo a cultura popular brasileira, 
reimoso é um alimento que “faz mal” às pessoas 
que estão com a saúde fragilizada) e que não gosta 
do sabor. Perfeito! Minha vez!  

Planeta Selvagem

O quelônio mais estranho do Brasil
Por Richard Rasmussen

goo.gl/TBDwu6
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Pet News

Animais Especiais
Por Wilson Salce

Assim como os humanos, infelizmente os 
a n i m a i s  n ã o  e s t ã o  l i v r e s  d e  s e r e m 
acometidos por anomalias genéticas, ou até 

mesmo ter sua mobilidade comprometida em 
virtude da manifestação de doenças ou mesmo 
resultante de um acidente, que pode ser causado 
por brigas entre animais de sua ou outra espécie, 
como também, ocasionado por descuido humano, 
tal como um atropelamento.

Mediante ao fato ou a patologia em que o animal 
teve sua vida afetada, a grande maioria, necessitará 
de cuidados especiais por toda sua vida. Algumas 
doenças ainda não possuem cura, no entanto, 
existem tratamentos que podem lhe dar uma boa 

condição de vida.
É incrível a capacidade que os animais têm de 
adaptação das mais diversas condições, como por 
exemplo, no caso de amputações. Em quase sua 
totalidade, os animais que são submetidos à cirurgia 
para a amputação de algum membro, adaptam-se a 
condição de se locomoverem com apenas três patas, 
dispensando o uso de apoios ou cadeira de rodas.

E s s e s  a n i m a i s  s e  m o v i m e n t a m  d e  f o r m a 
extraordinária, como tive a oportunidade de 
presenciar há alguns anos, durante a cobertura de 
um evento esportivo com participação de humanos 
e cães. A cadelinha chamada Isca, que foi resgatada 
pelo Sr. Anacleto, teve a pata dianteira esquerda 
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completamente amputada em razão de uma lesão 
profunda. E nem por isso, ela deixou de fazer o que 
mais gosta, que é correr. Nesse evento a Isca ficou em 
14ª colocação dentre mais de 500 competidores. Em 
conversa com o Sr. Anacleto e sua esposa chamada 
carinhosamente de Riso, nos contaram que não 
faltam motivos de alegria com a Isca, ela é muito 
esperta, agitada e carinhosa. “Temos que caminhar e 
correr diariamente, caso contrário, ela não dá 
sossego!” Exclama o Sr. Anacleto.
Diferente de nós, os animais não se queixam de sua 
situação, eles lutam pela sobrevivência e enfrentam 
suas dificuldades e superam suas limitações, caso 
contrário serão alvos fáceis e acabarão sendo mortos 
por outros animais. 

A natureza lhes ensinou a correr, seja para caçar e 
obter seu alimento ou para fugir dos predadores. 
Mesmo domesticado, o animal mantém o instinto de 
autopreservação, desta forma, ele estará sempre 

lutando por sua vida. Você já reparou que um 
animalzinho em cadeira de rodas mantém a mesma 
felicidade que um animal em plena saúde? Se ainda 
não percebeu, repare. Você irá se surpreender!

Temos muito que aprender com nossos amigos 
peludos, até mesmo quanto ao fato da discriminação. 
Os animais não discriminam nenhum humano. 
Qualquer um que lhes oferecer carinho, eles 
aceitarão. Vamos deixar claro, que se deve respeitar o 
espaço e o ambiente do animal, um animal em 
situação de rua pode se tornar agressivo, em virtude 
de diversos fatos ocorridos em sua vida. Dos quais, 
para se auto-preservar, ele se protegerá em primeiro 
lugar, ou seja, ele poderá atacar ou morder em um 
primeiro momento. Entretanto, ao perceber que ele 
não corre risco, aceitará o carinho e os “presentes” a 
ele oferecidos.

Enquanto nós, fazemos uma seleção de quem pode 
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Quer um exemplo prático? Em uma de nossas edições 
anteriores, entrevistamos a diretora de uma clínica 
que trabalha com TAA (Terapia Assistida por Animais), 
atendendo pacientes com diversas patologias físicas 
e mentais. Um de suas diretrizes é a inserção de seus 
pacientes no mercado de trabalho. Alguns pacientes 
vão trabalhar em pet shop, acredite ou não, existem 
pessoas que não aceitam que um portador de 
síndrome de Down acolha o animal na recepção do 
estabelecimento, que o leve para o tosador e até 
mesmo, que realize a cobrança dos serviços no caixa. 
É uma situação lastimável! Como pode haver repulsa 
ou discriminação diante ao fato de se falar tanto na tal 
inclusão social?  

Os animais não se importam em serem tocados por 
uma pessoa em plena condição de saúde ou por uma 
pessoa em condições de necessidades especiais. Para 
eles carinho é carinho, não importa de quem.

Como mencionado no início desta matéria, existem 
alguns animais com patologias que não possuem 
cura, desta forma, necessitando de cuidados 
especiais continuamente, como no caso de felinos 
com FIV e FeLV, em que se executado o tratamento 
corretamente, terão uma excelente qualidade de 
vida. Contundo, terão que ser submetidos ao 
tratamento contínuo e ininterrupto. 

Há também animais que sofrem de anomalias 
genéticas similares à Síndrome de Down, ao Autismo, 
dentre diversas outras, que em sua maioria não 
possuem cura, apenas tratamento. Diferente do que 
se pensava todo mamífero é suscetível às disfunções 
e anomalias genéticas, assim como os humanos.

Assim como o caso da cadelinha Isca, existem 
diversos animais que aguardam serem adotados e 
enfrentam grande dificuldade para serem aceitos em 
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razão de sua condição física.

Não são poucos os casos de animais abandonados em 
virtude da descoberta de doenças ou até mesmo por 
lesões sofridas. Os abrigos estão a cada dia mais 
lotados de casos de animais em necessidades de 
cuidados especiais.

Assim como os humanos que necessitam de cuidados 
e condições especiais, os animais devem ser 
respeitados e tratados com o mesmo carinho e 
respeito que outro em plena condição de saúde.
A medicina veterinária tem conquistado grandes 
avanços no tratamento de diversas doenças 
neurológicas, genéticas, virais ou bacterianas. 
Cabendo ao tutor do animal respeitar e seguir as 
determinações do veterinário, para que se obtenha o 
resultado desejado para o tratamento.
 No entanto, os animais que necessitam de apoio para 
sua locomoção, como no caso dos cadeirantes, deve-
se ter cuidado redobrado ao passear com o animal, 

evitando que ele suba degraus, ou transite por ruas e 
calçadas esburacadas, que neste caso, é quase 
impossível! Em razão da condição de nossos 
pavimentos. Ao passar por um buraco, o animal pode 
se machucar ou dependendo da velocidade e 
tamanho da roda de sua cadeira, ela pode vir a 
tombar, o que também pode causar danos ao animal.
Ao passear com um animal cadeirante, mantenha a 
guia próxima ao seu corpo e o animal e as passadas em 
ritmo moderado. Somente aumente a passada ou a 
tomada de decisão em deixa-lo sem a guia, em locais 
planos.

Adotar um animal em condição especial não deve ser 
uma atitude de comoção ou um ato de caridade. O 
fato de escolher e permitir a entrada de um animal em 
sua vida deve ser uma decisão consciente. Deixe a 
emoção de lado e pergunte-se se você terá condições 
de proporcionar a vida que o animal merece, dando-
lhe carinho, atenção, cuidados médicos e muito amor. 
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Aquarismo

Por Fábio Abrão
Aquariofilista

Muito além da beleza

Hoje conversaremos um pouco sobre a 
Decoração de Aquários. Ao contrário do que 
possa parecer, a decoração de modo algum 

é apenas uma simples questão estética, ao contrário, 
ela juntamente com outros fatores determinantes 
irá ser responsável pelo sucesso de seu aquário. 
Precisamos levar em consideração alguns processos 
ao iniciarmos um novo projeto. O primeiro é 
PESQUISAR. Devemos pesquisar muito sobre a 
espécie ou espécies, quando for um aquário 
comunitário, como suas necessidades físicas, 
biológicas e químicas. Após determinar a fauna do 
seu aquário e realizar a pesquisa sobre as espécies, é 
o momento de projetar o ambiente, onde incluirá a 
etapa da decoração.

Alguns pontos para considerarmos:

- Funcionalidade:  a decoração deve possuir 
funcionalidade, isto é, agregar ao ambiente uma 
função, como fornecer abrigo aos animais. Você 
pode utilizar rochas, troncos, acessórios próprios 
para aquarismo que geralmente são fabricados em 
resina atóxica e uma infinidade de objetos – sempre 
se certificando que seja seguro para utilizar em 
aquários.

- Material: nem todos os objetos são seguros para 
introduzir no aquário, uma vez que podem liberar 
s u b s t â n c i a s  n o c i v a s  a o  a m b i e n t e  e , 
consequentemente, causar a morte de animais. 
Então a dica é sempre pesquisar e procurar um lojista 
de confiança, para que tenha uma assessoria segura.
 
- Durabilidade: alguns materiais, principalmente de 
origem natural como galhos, troncos e folhas secas, 
acabam se decompondo com o passar do tempo. É 
necessário realizar reposições periódicas, para que o 

ambiente seja mantido equilibrado.

Após considerarmos essas informações, vamos dar 
início ao projeto.
 
Como? Primeiramente escolheremos o local mais 
adequado para o aquário, que precisa ser um 
ambiente calmo e seguro. Tente manter distância de 
televisores e outros equipamentos que emitem 
sons, para não estressar os animais, tendo em vista 
que organismos aquáticos, como os peixes, são 
sensíveis a tal. Agora escolheremos o substrato, que 
pode ser cascalho de rio ou areia própria para 
aquários. Há uma infinidade de substratos, que 
podem ser utilizados. Podemos utilizar plantas 
naturais ou artificiais, para trazer maior conforto 
ambiental aos peixes, desde que, sejam próprias 
para aquário. Geralmente cobrimos o fundo do 
aquário com um painel, que pode ser na cor azul, 
preto ou temático. Dependerá apenas do projeto! 

O aquário de biótopo também é uma ótima pedida 
para o seu projeto. Podendo, inclusive, direcionar 
para a espécie que pretende manter. São ambientes 
que preenchem todos os requisitos necessários para 
o bem-estar dos peixes!
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