Bicho natural
Reptilterapia para humanos

Assim como cães e gatos, os répteis têm se mostrado
eficientes no auxílio à recuperação de pacientes
com limitações físicas e mentais. Em contato com
cobras, sapos, lagartos e outras espécies, as pessoas
estimulam os cinco sentidos. Segundo a Walking
Equoterapia, empresa pioneira no tratamento no
Brasil, desde pacientes com
acidente vascular cerebral
(AVC) até os que sofrem
com estresse podem ser
beneficiados. Os répteis
utilizados são da empresa
SOS Ambiental e as sessões
são acompanhadas
por biólogos e alguns
profissionais da saúde.

benefícios da Acupuntura
A famosa técnica chinesa de aplicar agulhas
no corpo do paciente para tratar doenças
e distúrbios é uma alternativa também para
o público animal. “Todos os bichos podem
fazer acupuntura – cachorros, gatos, coelhos,
equinos e bovinos”, aponta a médica veterinária
acupunturista e homeopata Adriana Battazza.
Veja os benefícios que o tratamento propicia,
de acordo com a especialista:

Eu quero!
Banquete fresco
Para nutrir os cães
com qualidade sem
abandonar o sabor,
a ração Biofresh, da
Hercosul, combina
carnes, frutas, legumes
e ervas frescas com
antioxidantes naturais.
Na Mercearia do Animal.
Por R$ 33,90 (1 kg)
Recompensa
com saúde
Incentive o bom
comportamento
do cachorro com o
suplemento Palivet
Master, da Alivet. Em
formato de palito, o
snack contém vitaminas,
minerais e aminoácidos.
Indicado para adultos. No
PetLove. Por R$ 26,19

Desinflamação
Alívio de dores
Diminuição da ansiedade
Aumento da imunidade
Melhoria do funcionamento dos órgãos
vitais, como fígado e rim
Liberação de endorfina e serotonina,
fazendo os animais até dormirem
durante as sessões

Linha verde
Livre de corantes,
aromatizantes e glúten,
as rações PremieR
Seleção Natural são
feitas para cães e gatos a
partir de fontes orgânicas
de nutrientes, como os
frangos da Korin.
Na Cobasi. Por
R$ 57,90 (1,5 kg)

Banho artesanal
A linha Cris Dios
Organics, assinada
pela cosmetóloga Cris
Dios, lançou um xampu
orgânico para pets,
feito com capim-limão,
lavanda e laranja. Oferece
limpeza e perfume suaves.
No Laces. Por R$ 99
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Calmante natural

Assim como os humanos, os animais
liberam endorfina, um relaxante natural.
“Essa substância é importante para a
qualidade de vida e mantém os pets
mais tranquilos”, explica a veterinária Ana Júlia
Coutinho, do Hospital Veterinário Cães e Gatos
24h (SP). Veja as situações, de acordo com a
profissional, em que o mascote libera endorfina:
Brincadeiras com o tutor
Atividades físicas

Como secar o catnip

Interações com outros animais

A famosa erva do gato pode ser plantada em casa
(veja o passo a passo no Faça você mesmo na página 15)
e seca é ainda mais atrativa para os bichanos.
Para isso, é necessário esperar até que a planta
tenha pelo menos 12 cm de caule para cortá-la
(o corte deve ser feito logo rente à terra) e levála ao forno, em temperatura baixa, para que
seque. Outra opção para desidratar o catnip é
pendurar um maço de ponta-cabeça em uma área
seca, ventilada em que não bata sol. Para saber
os benefícios dessa e de outras plantas para os
felinos, confira a matéria na página 44.

Carícias nos cães atrás das orelhas
e no abdômen

7 mil ervas

estão disponíveis na
Fitoterapia Chinesa,
conhecida como terapia das plantas. A técnica
antiga, cujos princípios ativos causam menor
impacto no organismo, pode ser administrada
em cápsulas, líquido, pílulas e em pó de
lactose ou amido. “Qualquer patologia
pode ser tratada com a fitoterapia,
garantindo melhor qualidade
de vida aos bichos”,
diz Ricardo Silva, da
Clínica Zen Pet.

Pode-se fazer uso da homeopatia e
dos florais para tratar traumas
e controlar a ansiedade
Fonte: Ana Catarina Viana Valle, veterinária mestre em
Fitoterapia e proprietária da clínica NaturalPet (DF)

Texto: Luciana Faria/ Fotos: Shutterstock/ Divulgação/ Felipe Leal

Vet Zen
Entenda o
mau hálito
A halitose ou mau hálito é
motivo de muita reclamação nos consultórios veterinários, pois incomoda bastante
os tutores (especialmente de cães
pequenos, que ficam em contato
mais próximo com as pessoas da
casa), que muitas vezes começam
a rejeitar o animal – o que pode
trazer a eles problemas emocionais. O mau hálito é um sintoma
que pode indicar vários problemas
de saúde, desde quadros relativa-

mente simples, como inflamações,
até situações complexas e mais
graves, como diabetes ou doenças
renais. As periodontites (inflamações de gengiva) são o problema
mais comum entre os cachorros
com mau hálito e as principais causas são predisposição genética,
má alimentação (rica em açúcares
ou carboidratos) e falta de higienização dos dentes. Por isso, o bem
-estar como um todo do animal
influencia nisso, portanto, visite
sempre o veterinário. Para prevenir o inconveniente, a escovação
diária dos dentes pode ser realiza-

da com um antisséptico bucal – é
importante na prevenção das inflamações da cavidade oral e também de outros problemas, pois a
saúde da boca reflete a saúde do
corpo do peludo. Isso porque a ingestão de grande quantidade de
bactérias, oriundas de uma boca
não saudável, pode prejudicar órgãos internos como fígado, rins e
principalmente o coração.
Marcos Eduardo Fernandes,
veterinário homeopata,
psicanalista e mestre em saúde
pública pela USP. Mande dúvidas
para: meupet@escala.com.br
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