ERVILHA
A NOSSA MASCOTE
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A participação
nas actividades
é gratuita!

Espaços e
Eventos do
Dia MyPetCare
TreasureHunt
Queremos descobrir quem serão os cães
mais rápidos a encontrar todos os biscoitos
escondidos no espaço TreasureHunt. Serão
registados os tempos de todos os participantes, e nomeados os mais rápidos a cada duas
horas. Os cães mais rápidos serão premiados: MyPet CheckUps oferecidos pela MyPetCare e ofertas da Animalzan! Uma coisa é certa: os mais gulosos terão sempre vantagem!

Dog Training

MyBeauty

MyClinic & CheckUps

No dia MyPetCare seja o estilista da sua própria mascote e venha causar sensação no
desfile MyBeauty. O início do concurso está
marcado para as 17h00, sendo os vencedores nomeados por uma mesa de júris após a
prestação de todos os participantes.
Haverá prémios para os três pets que mais
deslumbrarem: MyPet CheckUps oferecidos
pela MyPetCare e ofertas da Animalzan!

O contacto e as visitas ao Veterinário devem ser
regulares e preventivos. No dia MyPetCare poderá contactar com Veterinários e Profissionais
da área da saúde animal nos espaços MyClinic.
Nestes espaços, apresente o seu boletim de
saúde e verifique a identificação dos seus pets
para obter o Certificado necessário à participação nas Actividades do dia – tudo gratuito! Fique
também a saber o que é um CheckUp analítico e
quais os parâmetros sanguíneos que podem ser
avaliados para avaliar o estado do seu Pet.

PhotoBooth

O dia MyPetCare contará com a presença da
equipa de treinadores do Monte dos Vendavais, com demonstrações de obediência e
treino canino. Temos planeado um concurso
de habilidade onde o júri irá eleger um vencedor para as categorias de “Melhor Atitude”,
“Melhor Performance” e “Truque mais Original”.
O concurso terá lugar às 15 horas. O vencedor de cada categoria será premiado pelo MyPetCare com um MyPet CheckUp e pela Animalzan com outras surpresas!

Guarde uma memória deste dia diferente passado na companhia do seu animal de estimação, enquanto se habilita a ser um dos vencedores do concurso PhotoBooth. Aproveite o
nosso cenário exclusivo e partilhe a sua foto
nas redes sociais (Facebook, Instagram e
Tweeter) com o #diamypetcare. A Companhiade4patas irá oferecer prémios aos autores
das três fotos mais originais, com os resultados a ser comunicados no Facebook do MyPetCare, no dia seguinte ao do evento.

facilitar o acesso de todos os cães.
Sabemos que nem todos os cães
gostam de água… mas os outros provavelmente não irão querer sair.

O contacto com humanos e animais é muito importante durante o crescimento de um
cachorro, contribuindo para o seu amadurecimento e equilíbrio temperamental. A Puppy Party do dia MyPetCare será dedicada à sociabilização dos cães mais novos.
Conte com a monitorização do Staff do dia
MyPetCare, assim como com a presença de profissionais da área do treino canino da equipe do Monte dos Vendavais.
Durante todo o dia será permitida a entrada na
Puppy Party de todos os cachorros com menos
de 6 meses e o protocolo vacinal completo.

Neste dia dedicado aos animais
de estimação, não poderíamos
deixar de incluir um espaço dedicado a todos os Tutores no dia

Patrocinadores
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Puppy Party

Chillout

Splash
Neste dia que se adivinha de calor, permita que o seu Pet se refresque e divirta na nossa piscina do espaço Splash.
A nossa piscina terá uma rampa para

Faça-se acompanhar do
Boletim de Vacinas do seu Pet
(actualizado) para participar. Trela
e boa disposição são acessórios
obrigatórios. Relembramos que é
crucial zelar pela higiene.

MyPetCare. Aproveite para se refrescar ao som da música, e também para repousar ao lado do seu
melhor amigo.
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IMPORTÂNCIA E
BENEFÍCIOS DO
TREINO CANINO

OPINIÃO

A presença dos animais de companhia na nossa sociedade é cada vez
maior, sendo já bastantes os casos
onde os Pets são considerados pelos
seus tutores como mais um elemento
da família. Infelizmente, o trabalho e as
rotinas semanais podem acabar por limitar o tempo que passamos na companhia dos nossos amigos de 4 patas. Este factor, assim como a falta de
informação ou mau aconselhamento acerca de comportamento canino,
podem por vezes estar na origem de
problemas comportamentais.
Ao analisarmos em detalhe muitos
dos acidentes e ataques envolvendo
a espécie canina, podemos por vezes identificar comportamentos ou
condutas humanas como potenciais
origens do problema. Apesar da boa
vontade, o facto é que muitas vezes
os Tutores acabam por reforçar inadvertidamente comportamentos indesejáveis no seu animal de estimação.
Algumas situações também acabam
por vezes sendo perpetuadas na esperança de que o problema se corrija de forma espontânea, ou que pelo
menos são se agrave.
Apesar de ser mentira que “um cão
velho não aprende truques”, as per-

turbações e problemas comportamentais devem sempre ser abordados com a maior brevidade possível.
Nesse sentido, o investimento de
recursos na própria formação assim como no treino do seu cão é
um acto de grande responsabilidade por parte de qualquer Tutor.
O treino de obediência poderá por si
só não resolver todos os problemas
de comportamento, mas deve ser a
base para resolver qualquer condição dessa natureza.
O treino abre uma linha de comunicação entre o Tutor e o
seu animal de estimação, sendo
também uma maneira fácil de estabelecer e reforçar a hierarquia social.
Alem de abrir canais de comunicação, o treino de obediência permite ao guia explorar em conjunto com
seu animal todo o seu potencial.
Qualquer treino deve ser divertido
e gratificante. Apenas dessa forma
será possível fortalecer a relação Tutor-Pet e tornar a convivência entre
ambos mais agradável.
Um cão bem treinado será também
mais confiante, e poderá disfrutar
de um maior grau de liberdade com
maior segurança.

Pedro Carrilho
Treinador Canino do Monte dos Vendavais
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OPINIÃO
Inês Pereira

Tec. Comportamento Grupo H V V

Regras de Convívio
entre Crianças e Cães
O convívio entre cães e crianças tem sido alvo de vários estudos, referindo os inúmeros
benefícios para o desenvolvimento de ambos. No entanto,
há regras e cuidados que os
adultos devem adotar com o
objetivo de prevenir acidentes
desnecessários, tantas vezes
noticiados.
Embora saibamos o quão importante é a socialização positiva do cão e o impacto que terá
na sua interação com pessoas
de todas as faixas etárias, não
devemos ignorar os limites a
impor às crianças sempre que
há interação entre ambos.
Aqui ficam algumas regras e dicas:
- Não permita que a criança
mexa no comedouro e no alimento do cão. Afinal, não iria
permitir que o seu cão fizesse o
mesmo com o seu filho;
- A criança não deve brincar com
os brinquedos do cão. Cada um
deve ter os seus brinquedos;
- Ensine a criança a não colocar
o rosto demasiado junto ao focinho do cão;
- A criança deve perceber que
não pode puxar os pelos, orelhas e cauda do cão. Se é desagradável e doloroso para nós,
não tem que ser tolerável para a
sua mascote;
- Tal como nós, os cães preci-

sam de descanso. Por isso, a
criança não deve incomodá-lo
durante esse período;
- Os cães não interpretam os abraços e beijos da mesma forma que
o ser humano. Não permita que a
criança dê beijos ou abraços em
que aperte demasiado o cão, ou
simplesmente proíba quaisquer
contactos mais próximos, se não
conhece o cão;
- Se os gritos das crianças nos
podem assustar, imagine o poderá acontecer ao seu cão (relembro o seu apuradíssimo
sentido de audição). Ensine a
criança a usar um tom de voz
mais baixo durante as interações com o cão;
- Caso o cão tente fugir, não permita que a criança vá atrás dele.
A fuga é uma tentativa de resolver uma situação que lhe causa
incómodo. Caso a criança persista, o cão poderá adotar comportamentos agressivos;
- Esteja sempre atento aos sinais
corporais que o cão exibe. Evite
situações em que o cão demonstre stress e desconforto (orelhas
para trás, engolir em seco constantemente, pelo eriçado, cauda
entre os membros posteriores,
olhar fixo nos olhos, ...);
Por mais sociável e amigável
que o cão seja, evite acidentes
vigiando sempre a interação entre as crianças e a sua mascote.
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A IMPORTÂNCIA
DA MEDICINA
VETERINÁRIA
PREVENTIVA
OPINIÃO
Vanessa Ralha
Médica Veterinária,
ALS ControlVet

Há mais animais de estimação
do que crianças nos lares portugueses
Cerca de dois milhões de lares
portugueses possuem, pelo menos, um animal de estimação, revela o estudo da GFK Track.2Pets,
que dá conta de um evidente
crescimento nos últimos quatro
anos, a partir dos 45 por cento.
Segundo a consultora GFK, uma
empresa que faz estudos de mercado, a tendência deve-se sobretudo às alterações dos núcleos familiares nestes últimos anos.
Portugal posiciona-se no décimo
segundo lugar do ranking de países europeus com mais animais
de estimação, liderado pela Rússia, França, Itália, Alemanha e Reino
Unido. A nível mundial, os EUA sur-

gem como o país mais “pet-friendly”, já que têm a maior integração
de animais de estimação com 65%
dos lares a possuir, pelo menos, um.
No total, estima-se que existam
cerca de 6,7 milhões de animais
de estimação em Portugal, com
os cães a surgirem em maioria,
seguidos dos gatos. Entre os restantes animais de estimação preferidos dos portugueses estão os
pássaros, que acompanham 9%
das famílias e, por último, os peixes estão em 4% das casas “pet-friendly”.
Além de o número estar a aumentar, também a relação entre as
pessoas e os seus animais de es-

Entre os cães domesticados, praticamente metade (48 por cento)
são de raça, sendo que as preferências vão para Caniche, Retriever
de Labrador, Pincher, Pastor Alemão e Podengo Português.
O segundo animal preferido pelas
famílias portuguesas, são os gatos acolhidos por 20% dos lares. A
maioria, 28% são de raça e no “top 5”
encontra-se Siamês, Europeu Comum, Persa, Azul Inglês de pelo curto e Azul da Rússia. Observa-se um
crescimento muito acentuado de
gatos adotados (25% face a 3% em
2011) e, tal como acontece com os
cães, estes animais vivem, maioritariamente, dentro de casa (64%).
O estudo identifica que a maioria

das famílias os considera como
membros e parte essencial das
suas vidas e destaca uma outra
tendência. “O tratamento mais humanizado com os cães e gatos leva
ao estabelecimento de uma ligação muito mais emocional e afetiva do que funcional”. As famílias
estão hoje conscientes de que os
animais de estimação contribuem
para o bem-estar físico e psicológico dos “donos”, refere a GFK.
Sobre os cuidados a ter com os
cães e gatos, em ambos os casos,
os “donos” apresentam como principais fatores de preocupação, a
saúde e a alimentação. Não obstante, consideram também a higiene e o conforto. -CAP

timação é bastante diferente do
passado. Por exemplo, 53% dos
cães já vivem dentro de casa com
os seus donos, números impensáveis há uns anos.
A forma como os cães se tornam
propriedade dos donos também
está a alterar-se: 56% são oferecidos, mas está a crescer o número de adoções (15% em 2015,
por oposição a 3% em 2011). Nos
gatos, a diferença é ainda maior.
Outra conclusão curiosa do estudo é que está a diminuir o hábito
de alimentar os animais com restos de comida, dando-se primazia
às rações secas. -CAP

Mais cães do que gatos como animais
de companhia
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Com o aumento da longevidade dos animais de companhia, a abordagem proactiva e
preventiva da saúde animal é a
melhor forma de garantir que
se controla de forma abrangente a saúde dos nossos pets.
De forma geral, existe uma forma reactiva de abordar a saúde
animal: tomam-se medidas e
consulta-se o Médico Veterinário quando se detecta que algo
não está bem. Enquanto profissional responsável pela salvaguarda e promoção da saúde
e do bem-estar animal, o Médico Veterinário desempenha
um papel preponderante também na prevenção. Felizmente, já existem alguns cuidados
preventivos instituídos, como
as vacinações e desparasitações periódicas. Mas há outro
tipo de situações e doenças
passíveis de ser prevenidas ou
detectadas atempadamente,
através de consultas regulares
e análises clínicas periódicas,
que de outra forma passariam
despercebidas. Fala-se de forma crescente da necessidade
de instituir o CheckUp clínico e
analítico como parte integrante de um plano de saúde animal
preventivo.
Para salvaguardar devidamente a saúde e bem-estar dos animais, devem-se monitorizar indicadores através de análises
clínicas, mantendo um acompanhamento próximo com o
seu Médico Veterinário. Consoante a espécie, em diversas fases da vida do seu pet e
para conhecer os valores normais do seu pet na ausência
de doença, há diversos parâmetros que podem ser analisados para conhecer melhor
o estado geral do seu animal
de estimação quando ele está
saudável. Esta abordagem permite aos seus tutores prevenir
e detectar precocemente situações que trariam preocupações e gastos acrescidos. É
melhor prevenir que remediar.
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Sigmapack ® inova
no sector funerário
tradicional com
soluções ecológicas

Os animais de companhia oferecem-nos a sua fidelidade e alegria
sem pedir nada em troca. Perder o nosso amigo é uma situação difícil
para a qual nunca estamos preparados. Escolher o seu último destino
é a oportunidade perfeita para lhe dedicar a merecida homenagem.

OPINIÃO
Nuno Gonçalves e Raquel Gonçalves
Sigmapack ®

A SIGMAPACK® é constituída por
um grupo de empresas, gerida pelos seus sócios fundadores Nuno
Gonçalves e Raquel Gonçalves.
Actuam em diversas áreas de negócio, sendo especializadas na implementação e desenvolvimento
de serviços e soluções Eco-Friendly , assim como na distribuição e
exportação de produtos ecológicos
biodegradáveis . Uma dessas áreas
de negócio, está relacionada com
os animais de companhia. Sabendo da ligação forte que existe entre
os animais de companhia e as pessoas, detectou uma lacuna no mercado e criou o 1º serviço fúnebre
ecológico para os animais de estimação, designado por serviço PerPETuate®.Este serviço PerPETuate®
inclui a recolha e transporte do corpo do animal de qualquer ponto do
país entre as 24 e as 48 horas após
o seu falecimento, a cremação individual, a emissão dos documentos
e certificados necessários e a entrega das cinzas na urna ecológica biodegradável BIOS. A BIOS é a primeira
e única Urna Ecológica Biodegradável que se converte numa Árvore depois da Vida.100% biodegradável,
sem data de validade e compatível
com qualquer semente, tendo uma
estrutura concebida onde a semente germina na cápsula superior, separada das cinzas. Com a biodegradação, todo o conjunto se converte
em parte do subsolo. Escolher o último destino do seu fiel amigo é a
oportunidade perfeita para lhe dedicar a merecida homenagem e o
retorno à vida por meio da Natureza!É um serviço personalizado, dedicado, com custos variados con-

soante o peso e o local de recolha
do animal de estimação, oscilando entre os 200,00€ e 400,00 €.A
SIGMAPACK® está em cooperação
com entidades seguradoras a desenvolver o primeiro Seguro de Funeral Ecológico PerPETuate® para
os animais de companhia que será
lançado em breve.Como abordado
inicialmente, existem outras áreas
de negócio onde a SIGMAPACK®
está envolvida .Um desses projectos, consiste nas urnas RESTBOX®,
uma alternativa económica e ecológica aos tradicionais caixões de
madeira. Devido à sua composição,
80% é proveniente da reciclagem
de papel e cartão, RESTBOX® evita
o abate de árvores para o fabrico de
caixões de madeira, evita a contaminação dos solos nas sepulturas, reduz a emissão de gases provenientes da cremação e permite oferecer
um funeral digno e tradicional a um
custo mais acessível. Lançou muito recentemente um novo serviço
no sector funerário, o ECOFuneral®,
estando neste momento em plena fase de implementação no País
e excelente aceitação por parte do
público em geral. A SigmaPack® é
também a única empresa com capacidade de resposta imediata em
caso de desastres naturais, com a
entrega de milhares de KITs Catátrofes RESTBOX® em qualquer parte do Mundo.A SigmaPack® está,
ainda, a desenvolver em cooperação com entidades seguradoras, um
produto alternativo para apólices actuais e novas apólices, que cubra um
serviço de funeral ecológico – a chamada ECOExequial®. Mais informações www.sigmapack.pt

Pe r P E Tu a t e ®
Serviço fúnebre ecológico para o seu animal de estimação

p e rp e t u ate@ s i g m ap ack.p t
Recolha e transporte do corpo do seu animal de companhia a partir
do veterinário ou do domicílio;
Cremação individual em crematório específico para animais de
companhia;
Emissão dos documentos de controlo com o cumprimento de todos
os requisitos legais;
Emissão do certificado de cremação;
Devolução das cinzas na urna BIOS, que está pronta a utilizar para
dar origem a uma árvore.

Há vida depois da vida.

Grupo SigmaPack
w w w. s i g m a p a c k . p t
geral@sigmapack.pt
+351 916 281 205

24 h

1 JUL

28

O QUE LEVAR QUANDO
VIAJAR COM O SEU PET?
A altura das férias é sempre delicada. Os pets acompanharem os seus donos na viagem pode tornar-se um
desafio. São importantes alguma dicas:
1) Preparar a viagem
Planeie a sua viagem tendo em conta a personalidade
do seu pet. Deve ter em consideração o dia-a-dia no local de estadia e certificar-se que o seu pet poderá estar presente em todos os momentos. Visite o veterinário
para verificar que o seu pet está de boa saúde e que não
irá necessitar de cuidados especiais durante as férias.
2) Escolher o alojamento com cuidado
Deve verificar se o local de destino aceita animais. Se o
seu pet for agitado durante a noite, devem optar por casas em vez de quartos de hotel. Ou se precisar de bastante espaço, deve considerar uma casa com jardim/
terraço ou um parque de campismo.
3) Meio de transporte
É na viagem que muitas vezes acontecem os maiores
imprevistos e incómodos. Caso o seu pet enjoe em
percursos de carro, deve falar com o veterinário. Qualquer animal tem necessidades básicas, como comida,
água e necessidades fisiológicas. Deve viajar com comedouros e bebedouros portáteis e com a certeza que
poderá ir a uma “casa de banho” em tempo útil.
4) Pensar nos outros
Poderá ter vizinhos ou companheiros de viagem que podem não apreciar viajar com animais. Certifique-se que
o seu pet se mantém calmo na presença de outras pessoas. Na escolha do alojamento, deve indicar claramente
que está a viajar com um animal e escolher um local que
se adapte às suas necessidades. Nas praias e locais públicos, o seu pet deve ficar junto de si para não importunar as outras pessoas. O seu pet deve manter-se entretido com brinquedos para que não se sinta impaciente.
5) Hotéis
Se pensa que viajar com animais não é para si, existem
bons locais onde pode deixar o seu pet enquanto vai de
férias. Nas alturas mais comuns, como o verão, o Natal
ou a Páscoa, os hotéis tendem a ficar lotados. Sugerimos que espreite os serviços dos parceiros Jumbo Pet
Club: Nanny Care http://nannycare.webnode.pt/, Breed
– Hotel para Animais http://www.breed.pt/hotel, Dog Inn
Hotel & Spa https://www.facebook.com/Doginnhotel e
PET Hotel – Jardim Zoológico de Lisboahttp://www.zoo.
pt/site/ozoo.php?contentid=44.

Sabia que
Cão
Os cães e os seres humanos têm o mesmo tipo de
sono e o movimento rápido dos olhos (REM). Durante
este estágio de REM, os cães podem sonhar. Os espasmos e movimentos das patas que ocorrem durante o
sono são sinais de que o seu animal de estimação está
a sonhar.
Gato
Os gatos querem sempre atenção quando os donos
estão ao telefone porque não se apercebem que estão
a comunicar com outra pessoa e pensam que estão a
falar com eles.
Conteúdos fornecidos pelo
Jumbo Pet Club
1 JUL

OPINIÃO
Ricardo Lobo
Médico Veterinário Municipal de Vila Nova
de Cerveira

Crónica de uma morte
anunciada aos “canis
de abate”
No passado dia 9 de Junho foi votado um
texto que tem sido amplamente badalado
nos meios de comunicação social como
a “lei do fim dos abates nos canis” ou o fim
dos “canis de abate”.
A sociedade tem sentido uma crescente
consciencialização relativamente aos assuntos relacionados com a vida e o bem-estar dos animais e os políticos têm tentado acompanhar esta tendência. Mas neste
caso concreto, os políticos em Portugal foram mais longe e lideraram a sociedade na
sua elevação moral, impondo sobre a forma de lei, a proibição do próprio Estado
abater animais em centros de recolha oficial. No entanto, na ânsia de proteger os
animais, terem negligenciado uma série de
direitos fundamentais, não só dos próprios
animais, como também das pessoas.
Os números relativos a abates em centros
de recolha oficial situam-se entre os 12000
e os 100000 animais por ano, segundo números avançados pela DGAV e pelo BE,
respectivamente. A adopção por si só não
absorve este número, os centros de recolha oficial têm espaço físico limitado e as
autarquias não têm meios financeiros para
fazer frente a uma despesa crescente para
alojamento por tempo indefinido, esterilização e tratamento médico veterinário de
todos os animais recolhidos.
A mesma motivação que nos leva a impedir
os abates nos canis não nos deveria levar a
exigir para os animais o direito a uma vida
digna, numa casa, com uma família, em vez
de passarem uma vida encerrados numa
cela de um centro de recolha ou abrigo? A
verdadeira discussão seria a do combate
ao abandono animal e não o abate animal.
As leis são suficientes e equilibradas, falta fiscalização e punição. As várias entidades e organismos com competência na
matéria não cumprem o seu papel. O SICAFE (sistema de identificação animal oficial)
não funciona porque muitas Juntas de Fre-

guesia não registam a informação na base
de dados. A fiscalização, quando existe dá
origem a processos de contraordenação
que ou não são instruídos, ou demoram
anos a ser decididos.
As forças políticas envolvidas tiveram a
oportunidade de ouvir opiniões técnicas
de quem está no terreno, mas de nada serviu. Para servir as necessidades da sociedade e dos animais seria necessário: combater o abandono, regulamentar a criação
e a venda de animais, criar condições de
recursos humanos e infra-estruturas nos
centros de recolha oficiais, apostar numa
política de esterilização massiva, fomentar a adopção responsável dos animais recolhidos e educação e consciencialização
das camadas mais jovens em escolas do 1º
ciclo. Com um plano correcto, num período
de 10 anos, o número de animais abandonados e recolhidos seria residual. Seria o
fim dos abates nos canis de forma natural
e seria o fim do flagelo dos animais abandonados e dos animais fechados em celas
de canis e de abrigos.
A forma como esta proibição dos abates
foi imposta, com um período de adaptação de dois anos, sem o trabalho de base
referido, levará à sobrelotação de animais.
Ao atingir este ponto só restarão dois caminhos: deixar de cumprir a lei (abatendo
animais), que será feita sem a colaboração
da maioria dos veterinários municipais ou
deixar de recolher os animais errantes com
graves prejuízos para os animais, para a
saúde pública e para a sociedade.
A verdadeira mudança requer tempo, esforço, compromisso e humildade. Depois
da fotografia de família com a unanimidade
da Assembleia da República e das bandeiras nos social media, muito pouco restará a
não ser o retrocesso previsível e uma série
de problemas para alguém resolver, assente na velha máxima: “quem vem atrás que
feche a porta”.
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Nutrição Canina - Alimentação
Natural Equilibrada

AS CRIANÇAS E
OS ANIMAIS DE
ESTIMAÇÃO

OPINIÃO
Ana Teresa Peres
Médica Veterinária
Joana Carido
Nutricionista
Autoras do livro ABCão

Nas últimas duas décadas, tem havido um aumento da consciência por
parte da população relativamente à
importância da nutrição e à sua implicação na saúde. Este aumento deve-se principalmente à associação
entre a má alimentação e o desenvolvimento de doenças coronárias,
hipertensão, obesidade, diabetes
mellitus e cancro. É do conhecimento de todos que a alimentação é fundamental na maximização da saúde,
performance, longevidade e prevenção de doenças.
Actualmente é frequente ouvirmos
falar em «Lifestage Nutrition», isto é,
nutrição adequada à fase da vida. No
fundo, estamos a referir-nos ao facto
de fornecermos ao cão os nutrientes de acordo com as suas necessidades para a sua idade e estado fisiológico, por exemplo, crescimento,
reprodução, aleitamento, manutenção, idade geriátrica…
Este conceito reconhece que a alimentação em excesso ou em défice relativamente às necessidades
do cão pode afectar negativamente
a sua saúde. Os nutrientes podem
ser divididos em três categorias: 1)
a água; 2) os macronutrientes — hidratos de carbono e fibras, proteínas e lípidos; e 3) os micronutrientes: vitaminas e minerais.
Todos estes compostos são fundamentais, em diferentes proporções,
para o correcto funcionamento do
organismo.
Além dos nutrientes, há outras características que são importantes
considerar quando planeamos a
alimentação do nosso cão, como
a textura, a digestibilidade, a sua influência no equilíbrio ácido-base do
organismo e no pH urinário e ainda
se contém ou não fontes proteicas
e quais os aditivos incluídos.
Quando avaliamos a comida do
nosso cão, existem três componentes que devem ser sempre considerados: se o alimento foi testado,
que nutrientes contém e comparar
esses nutrientes e as suas quantidades com as necessidades do cão.
Relativamente ao método de alimentação devemos também ter em
conta qual a rotina de alimentação,
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qual a quantidade e como oferecer
a comida. A equação entre a quantidade de energia que o cão necessita e a quantidade de energia que
os alimentos escolhidos contêm é
o que vai determinar a quantidade
de comida que o cão vai ingerir diariamente. Se a comida ingerida tiver
uma elevada densidade energética, o cão precisará de ingerir menos
comida e, consequentemente, será
mais difícil garantir as quantidades
de micronutrientes (vitaminas e minerais). Desta forma deve escolher
uma alimentação com uma elevada
quantidade de nutrientes não energéticos mas com um valor de densidade energética equilibrado.
Ao longo de muito tempo os cães
sofreram adaptações evolutivas
para consumir presas. Ao oferecer ração, uma dieta industrialmente processada, monótona, seca e
à base de grãos, estamos a ignorar completamente essa evolução.
Claro que facilita muito a nossa vida,
mas se pensarmos um pouco, será
que uma alimentação com comida exclusivamente processada faz
bem à saúde? Por melhor qualidade
que ela tenha?
Acreditamos que, tal como nos humanos, as consequências desta alimentação são as doenças crónicas
− metabólicas, endócrinas, renais,
hepáticas, alérgicas, tumorais − que
surgem nos animais cada vez mais
jovens!
Outro forte motivo para repensar a
ração seca é sua falta de humidade.
Estudos recentes mostram que alimentos húmidos são melhor digeridos, mesmo que o animal beba bastante água depois de comer ração
(o que nem sempre acontece).
Alimentação Natural Equilibrada
(ANE)
A preocupação com a nutrição e
saúde dos cães tem aumentado nas
últimas décadas como resultado do
crescente reconhecimento que a alimentação está associada a vários
processos patológicos como doenças coronárias, hipertensão, obesi-

dade, diabetes mellitus e cancro.
Defendemos um tipo de alimentação omnívora, os cães já não são
lobos… Nos dias de hoje o tempo é
escasso, mas é de facto muito importante fazer o melhor para a saúde do nosso cão. Sabemos, por isso,
que tem de ser uma alimentação
prática com ingredientes facilmente
disponíveis no nosso mercado.
Assim sendo, é uma dieta com uma
base cozida, que inclui uma fonte de
hidratos de carbono, vários vegetais, leguminosas, fruta e uma fonte
proteica. O truque está na organização e, claro, na variedade.
Esta dieta está indicada para cães
adultos e saudáveis. Podem também
ingerir uma dieta ANE os cães idosos
saudáveis, cadelas gestantes e lactantes (com um reforço na fase final
da gestação e durante a lactação, explicado mais adiante), cães com sarna,
otites, cães obesos ou com excesso
de peso, cães com doença periodontal, doenças primárias ou com problemas comportamentais.
Cães com doenças renais, hepáticas e pancreáticas podem fazer a
dieta ANE, mas esta deve ser calculada e discutida com o nutricionista
e o médico-veterinário para serem
feitas as adaptações necessárias.
O mesmo se passa com cães com
doenças metabólicas, oncológicas
e gastrointestinais.
Importa referir que as dietas caseiras ainda não são bem aceites por
todos os veterinários por várias razões, entre elas a pressão das grandes empresas/indústrias, o lucro
com a venda de rações mas, acima
de tudo, porque algumas pessoas
assumem a alimentação caseira
sem se informarem ou estudarem o
assunto, levando a graves deficiências nutricionais. Caso queira seguir
este tipo de alimentação leia com
atenção o livro. Se subsistirem dúvidas, consulte o seu veterinário e
siga os conselhos aqui dados.
Não é difícil nem dá muito trabalho,
apenas é preciso alguma organização do tempo e do frigorífico!

Joana Pereira
Médica veterinária, autora dos livros “O meu cão e eu” e “O meu
gato e eu”
Ter um animal de estimação é uma
experiência maravilhosa em qualquer idade, mas nas crianças esta
tende a ser ainda mais marcante:
elas desenvolvem um sentido de
responsabilidade e uma série de
competências emocionais e sociais, que surgem porque se cria um
grau de afecto forte entre a criança e o seu companheiro. A maioria
dos problemas surge quando há
equívocos quanto à hierarquia social ou violações claras do espaço
físico individual. E os erros podem
surgir de ambas as partes: da mesma maneira que um miúdo que tem
medo de cães ficará ainda mais receoso se tiver um encontro com
um que seja muito brusco e efusivo, na mente de um cão ou de um
gato, um miúdo que venha a correr e a gritar na sua direcção é, até
prova em contrário, uma ameaça à
sua integridade física. É um trabalho diário e contínuo e a cada passo surgem desafios novos: há que ir
educando os animais e as crianças,
corrigindo comportamentos inaceitáveis e recompensando os desejáveis, de forma a assegurar a harmonia e a boa convivência no longo
prazo. É também muito importante que as crianças tenham alguma
noção do que implica ter um animal
de estimação: a necessidade de se
ter espaço, tempo e disponibilidade
monetária para tratar deles convenientemente, os cuidados de saúde
e alimentação e qual a melhor forma de se relacionarem com eles. E
indicações simples como: não lhes
mexer na comida na hora da refeição, deixá-los dormir descansados,
não os agarrar e apertar à força, saber quais as zonas em que gostam
que se lhes faça festinhas e onde
geralmente não gostam nada que
se mexa, podem ajudar muito e fortalecer esta amizade.
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“Atirei o pau ao gato”
Lei n.º 69/2014, de 29 de agosto
Procede à trigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, criminalizando
os maus tratos a animais de companhia, e à segunda alteração à Lei n.º 92/95, de 12 de setembro, sobre proteção aos animais, alargando os direitos das associações zoófilas.

CRIMES DE MAUS TRATOS E ABANDONO

Texto José Lorena Infografia Tânia Ferreira

Maus tratos tendem a aumentar
DISTRITO: REGISTO
DE MAUS TRATOS É
PREOCUPANTE
Concelhos

NACIONAL: AUTORIDADES MAIS ATENTAS
DEPOIS DA ENTRADA DA LEI EM VIGOR

2015 2016

ARMAMAR

1

-

C. DO SAL

2

2

C. DAIRE

-

1

CINFÃES

2

-

LAMEGO

2

-

MANGUALDE

2

2

M. BEIRA

1

-

NELAS

6

2

RESENDE

4

-

S.C. DÃO

2

-

S.J. PESQUEIRA

1

2

S.P. SUL

1

-

SÁTÃO

1

1

SERNANCELHE

1

1

TAROUCA

-

1

TONDELA

5

5

V. N. PAIVA

1

-

VISEU

4

2

VOUZELA

-

1

36

20

TOTAL

2015

1567

2016

1164

858

1101

116

DENÚNCIAS

CONTRAORDENAÇÕES

167

CRIMES

MAUS TRATOS A ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
masculino

feminino

23%

77%

SOS ANIMAL E TERRITORIAL - 808 200 520
Linha disponível 24 horas com cobertura de todo o território nacional

1 JUL

Os dados relativos a crimes de
maus tratos e abandono de animais de estimação no distrito
de Viseu estão cada vez mais
na mira das autoridades. Só em
meio ano, há concelhos em que
o número de casos registados
já é maior do que em todo o ano
passado. São os casos de Tondela, Carregal do Sal, Nelas e
Sernancelhe. E em S. João da
Pesqueira o número até duplicou.
Contudo, há concelhos como
Lamego, Moimenta da Beira,
Resende, Vila Nova de Paiva, S.
Pedro do Sul, Cinfães e Santa
Comba Dão que em 2015 registaram casos de maus tratos ou
abandono e que este ano ainda
não têm qualquer situação denunciada ou criminalizada.
Dois anos após a entrada em
vigor da lei que criminaliza os
maus tratos e o abandono de
animais de companhia, o aumento do número de crimes registado pela GNR no distrito de
Viseu começa a preocupar. De
um total de 36 crimes registado em 2015, o número já vai em
20 até maio deste ano.
Os crimes registaram-se um
pouco por todos os concelhos
do distrito, ocupando os concelhos de Viseu, Tondela e Nelas
os lugares de cima das indesejáveis ocorrências registadas.
A GNR alerta a comunidade que
tem disponível durante 24 horas no território nacional um número azul de telefone – 808 200
520 –, ou através do link http://
goo.gl/1zRBfA, para que qualquer cidadão denuncie situações de abandono ou maus tratos de animais de companhia.

