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Bem-estarAnimal
PROMOÇÃO GRATUITA

OBESIDADE E DIABETES

Nova aula-show sobre
obediência de cães

Nutrição para
pets é tema
de palestra

A promoção gratuita do
Diário do Nordeste
prossegue no sábado,
dia 10, na Clínica
Veterinária Animed
Fortaleza. “Comotornaro cão
obediente” é o tema da nova aula-show gratuita que o Diário do
Nordeste (Página de Bem-Estar
Animal/Blogbem-EstarPet)promoverá no próximo sábado, dia
10, de 9 às 12 horas, na Clínica
Veterinária Animed. A promoção é em parceria com a Escola
de Adestramento Olivier Soulier
e a Guabi, empresa de nutrição
animal.Paraparticipar,serãoentregues convites aos primeiros
50 donos de cães que ligarem
para a redação do jornal ou para
a Animed (ver fones abaixo).
O especialista em comportamento de cães, Olivier Soulier,
será o principal palestrante do
dia. Sua participação integra a
campanha “Cães felizes, donos
felizes”, que objetiva ensinar e
sensibilizar os proprietários de
animais de companhia, e outros
atoresdomercadopet,profissionais ou não, sobre as condições
necessáriasparaobem-estardesses animais.
“As aulas objetivam ensinar
como os cães agem e reagem, o
que provocam as reações e como
mudá-las, como se comunicar
de maneira mais eficiente com
eles e, com isto, fixar regras e
limites para melhor convivência
no ambiente doméstico”, explica Olivier.
Nãoseránecessáriooproprietário levar o próprio cão para a
aula-show. Olivier estará com a
sua Border Collie, Blue, fazendo
algumas demonstrações de obediência. Após sua palestra, o microfone é aberto para a plateia
fazer perguntas sobre o tema
apresentado ou sobre dúvidas
na criação do animal.

Novas condutas
OlivierSoulierseráprecedidopela jornalista Valéria Feitosa, que
abordará o tema Bem-Estar Animal. Este conceitoestá na ordem
do dia em muitos países como o
Brasil, exigindo novas condutas
para evitar dor e sofrimento às
diversas espécies de bichos, sejam eles de companhia, trabalho
ou de produção. A jornalista é
editora do Caderno Regional,
neste jornal, e também da Página de Bem-Estar Animal e Blog
Bem-Estar Pet.
Em seguida, a veterinária da
Guabi,RenataMeneses, aborda-

C Blog Bem-Estar Pet

Para ler mais sobre animais de
estimação confira o endereço
http://blogs.diariodonordeste.com.
br/bemestarpet
Facebook Valeria Feitosa

C Olivier

Soulier e
sua Border, Blue, farão
práticas de obediência
durante a aula-show
FOTO: JOSÉ LEOMAR

Agende-se para as aulas-show*
Março

1481, Luciano Cavalcante

Tema: “Como tornar o
cão obediente”

26/05
Clínica Veterinária Vira Lata,
Av. Maestro Lisboa, 2500,
loja 1

10/03
Clínica Veterinária Animed,
Rua Margarida Queiroz, 590,
Cidade dos Funcionários
24/03
Shopping Center Um,
Avenida Santos Dumont,
3130, Aldeota
Maio
Tema: “Como deixar
seu cão feliz”
12/05
Escola de Adestramento
Olivier Soulier (EAOS),
Rua Maria Alice Ferraz,

Tema: “Como escolher o cão
que combina com você”
14/07
Praça CEART, no quadrilátero
da Avenida Santos Dumont e
Ruas

ráo temaNutrição Animal,apresentando as diversas linhas de
ração produzidas pela empresa,
com destaque para a “Guabi Natural”. A empresa mantém unidades de produção em cinco Estados, entre eles o Ceará, no Município de São Gonçalo.
Para o gerente regional de
vendasda Guabi, NelsonHossne
Pedace, o bem-estar animal está
ligado a uma boa nutrição alimentar. Para isto, a Guabi investe em produtos e cursos para
mostrar pontos importantes aos

carrapatosnobanhoetambém está
comendopoucoaração.Não consigo
acabarcomoscarrapatos,porfavor
meajudem”,apelaacriadoraRosana
Calegari.

Cara leitora, em cães e gatos, a
secreção ocular pode ser provocada por várias doenças oftálmicas, doenças sistêmicas, processos alérgicos ou intoxicação por produtos químicos. As
doenças oftálmicas mais comuns são a conjuntivite (infla-

“Obem-estaranimal está
ligadoa uma boanutrição
alimentar.AGuabi investe
emprodutose cursos
sobreisto”
NELSONHOSSNE PEDACE
Gerenteregional devendas da Guabi

Carlos Vasconcelos, Monsenhor Bruno e Costa Barros
28/07
Praça Martins Dourado, da
Cidade 2000, Rua Gilberto
Studart (Rua Almeida Prado)

*Para participar, serão distribuídos convites gratuitos, após publicação de matérias

Rottweiler com carrapato

“Olá,tenhoumcachorrodaraça
Rottweilercom9meses.Eleestá
comolhos remelandodesdeque
comeceiaplicarremédiocontra

Julho

nesta página, em cada mês dos eventos. Ligar (85) 3266.9790 (de 8 às 16h)

DOUTOR VET RESPONDE

ANNICE CORTEZ*

ORIENTAÇÃO

TEMAS, DATAS E LOCAIS

proprietários sobre como possibilitar que animal coma bem e
vivamelhor.Tambémorientasobre bem-estar animais junto às
lojas pets e seus clientes.
A promoção gratuita das aulas-show começou em janeiro e
prossegue até julho, com duas
palestras a cada bimestre (veja
quadro).OgrupovoluntárioProtetores Independentes realizará,duranteo evento, feira aberta
ao público para adoção de cães e
gatos abandonados e recolhidos
nas ruas de Fortaleza.

mação da conjuntiva), ceratoconjuntivite (inflamação da
córnea e da conjuntiva) e blefarites (inflamação das pálpebras). A Cinomose, a Ehrlichiose, a Leishmaniose Visceral e
as verminoses são exemplos
de doenças sistêmicas que provocam secreção ocular em
cães. Para um diagnóstico preciso e o tratamento adequado
do seu animal, recomenda-se
que o mesmo seja atendido por
um médico veterinário especialista em Oftalmologia. Em Fortaleza, já existem vários profissionais capacitados nesta
área, com a possibilidade de
realizar vários exames específi-

Fortaleza. OGrupoGuabipromove amanhã, às 19h, na Churrascaria Sal & Brasa, nesta Capital,palestracomomédicoveterinário Aulus Cavalieri Carciofi.
Ele vai falar sobre as doenças
relacionadas à nutrição inadequada, que são um dos principais fatores que desencadeiam
as enfermidades mais comuns
do século XXI – obesidade e diabetes. Engana-se quem pensa
que estes problemas de saúde
acometemexclusivamenteosseres humanos. Pois os animais de
estimação estão cada vez mais
propensos a adquirirem tal quadro clínico.
OGrupoGuabi–umdosmaiores produtores de rações e suplementos do País – em parceria
com a Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho
(Unesp) de Jabotical, desenvolve estudos desde 1999 para analisar a influência da nutrição como método coadjuvante no tratamento de doenças. Através
destesestudosfoipossíveldesenvolver uma linha exclusiva para
auxiliar no tratamento de diabetes e de obesidade em cães e
gatos:GuabiNaturalCãesDiabéticos e Guabi Natural Gatos Obesos e Diabéticos.

Nutrientes
O alimento para cães diabéticos
foi desenvolvido para complementar o tratamento da doença.
Seu objetivo é minimizar as alteraçõesdeglicosesanguínea egarantir a ingestão dos nutrientes
necessários à saúde do cão. O
alimento não possui corantes e
nemconservantes(sendomantidas naturalmente a partir do extrato de alecrim, vitamina E e
ácido cítrico). O uso de fibras
específicas aliados à utilização
de fontes de amido de assimilação lenta como o sorgo e a lentilha contribuem para o controle
da glicemia.
Os principais sinais que indicam a probabilidade da enfermidade são: aumento da produção
de urina, de sede e fome, catara-

A ocorrência de
diabetes tem
aumentado nos
últimos anos em
cães, sendo mais
comum na meia
idade e em fêmeas
ta e emagrecimento. Para um
diagnóstico correto é necessário
a avaliação do veterinário.
Já o alimento para gatos obesosediabéticos éindicadoexclusivamente para gatos que necessitam perder peso e/ou são diabéticos. O produto garante o balanço entre a restrição calórica e
o fornecimento de quantidades
ideais de nutrientes, que compensam os efeitos da redução
alimentar. Além de ser um produto natural (sem adição de corantesenemconservantes),contém componentes que contribuemparaarticulaçõesmaissaudáveis. Possui em sua formulação alta quantidade de proteína,
baixa gordura e L-Carnitina, que
proporcionamumamenoringestão de energia, o que auxilia na
perdademassagordaenamanutenção de massa magra. Em gatos,aobesidadeéadoençanutricional mais comum.
O Dr. Aulus Cavalieri Carciofi
é mestre em Nutrição Animal,
comdoutoradoemMedicinaVeterinária (Doenças Nutricionais). É o fundador e responsável pelo Programa de Residência
em Nutrição Clínica de Cães e
GatosdoHospital Veterinário da
Faculdade de Ciências Agrárias
e Veterinárias (FCAV/ Unesp),
além de professor na Unesp campus de Jaboticabal.

C Mais informações

Palestra com Dr. Aulus Cavalieri
Carciofi - vagas limitadas a
veterinários. Amanhã, 19h
Inscrições devem ser feitas pelo
fone (85)9135.2298 (Raquel)

“Amelhorianalinguagem
homem-cãofortalecea
relaçãode liderançaeo
cãopassaa respeitar e
obedecerseudono”
KARINAROBERTADA SILVA RAMOS
Veterináriada Clínica Animed

C Mais informações:

Aula-show gratuita sobre
obediência de cães, próximo
sábado, dia 10, de 9 às 12hs, na
Clínica Animed. Convites pelos
fones (85) 3266.9790/ 3077.3069

cos, e diagnosticar corretamente a causa da secreção ocular
do seu cão. Se a doença for
oftálmica, o profissional poderá prescrever o tratamento
com colírios, pomadas oftálmicas ou medicamentos sistêmicos. Mas se a origem da patologia for uma doença sistêmica,
outros exames podem ser necessários para se chegar ao
diagnóstico definitivo.
Se a secreção ocular for causada por alergia ou intoxicação
por produtos químicos, o primeiro passo é evitar que o animal continue em contato com
a substância que está desencadeando o processo alérgico ou

O palestrante Aulus Cavalieri Carciofi é mestre em Nutrição Animal, com
doutorado em Medicina Veterinária (Doenças Nutricionais) FOTO: DIVULGAÇÃO

a intoxicação. Em vários casos,
há a necessidade de o veterinário prescrever medicações que
reduzam a patologia mais rapidamente, evitando sequelas.
Em relação ao carrapaticida,
cuidado com o produto que
está sendo utilizado no banho
do animal.
Sempre solicite orientação de
um médico veterinário. Vários
produtos podem desencadear
uma reação oftálmica severa,
além de provocar intoxicação
em animais jovens, debilitados ou animais que já apresentem a Ehrlichiose (doença provocada por uma bactéria transmitida pelo carrapato) na sua

forma subclínica, sem sinais
clínicos evidentes.
Entretanto, esta doença é facilmente diagnosticada quando
o animal é encaminhado para
o atendimento do médico veterinário, que pode solicitar um
hemograma completo, a sorologia específica e a pesquisa
da bactéria no sangue e/ou na
punção de medula.
* Professora da Faculdade de
Veterinária da Universidade
Estadual do Ceará. Esta coluna é uma
parceria com a Favet-Uece. Dúvidas
sobre animais devem ser enviadas
para o
anavaleria@diariodonordeste.com.b
r ou (85) 3266.9790, ou ainda para o
blog Bem-Estar Pet.

