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Feliz Natal e um 2011 de muita Paz
Meu amigo.
Não te esqueças.
Pelo Natal do Senhor,
Abre as portas da bondade
Ao chamamento do Amor.
Reparte os bens que puderes
Às luzes da devoção.
Veste os nus. Consola os tristes,
Na festa do coração.
Mas, não te esqueças de ti,
No banquete de Jesus:
Segue-lhe o exemplo divino
De paz, de verdade e luz.
Toma um novo compromisso
Na alegria do Natal,
Pois o esforço de si mesmo
É a senda de cada qual.
Sofres? Espera e confia.
Não te furtes de lembrar
Que somente a dor do mundo
Nos pode regenerar.
Foste traído? Perdoa.
Esquece o mal pelo bem.
Deus é a Suprema Justiça.
Não deves julgar ninguém.
Esperas bens neste mundo?
Acalma o teu coração.
Às vezes, ao fim da estrada,
Há fel e desilusão.
Não tiveste recompensas?
Guarda este ensino de cor:
Ter dons de fazer o bem
É a recompensa melhor.
Queres esmolas do Céu?
Não te fartes de saber teus,
Que o Senhor guarda o quinhão
Que venhas a merecer.
Desesperaste? Recorda,
Nas sombras dos dias teus,

Que não puseste a esperança
Nas luzes do amor de Deus.
Natal!... Lembrança divina
Sobre o terreno escarcéu...
Conchega-te aos pobrezinhos
Que são eleitos do Céu.
- Mas, ouve, irmão! Vai mais longe
Na exaltação do Senhor:
Vê se já tens a humildade,
A seiva eterna do amor.

Feliz Natal
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2010: ANO DAS MUDANÇAS
2010 foi um ano de grandes mudanças.
Elegeu-se pela “primeira vez na história deste
país” uma mulher como “presidenta”.
Dilma Rousseff durante o vergonhoso período da
ditadura militar, passou quase três anos presa
(1970-1972), sofrendo torturas nas mãos de carrascos do Departamento de Ordem Política e Social, o temido DOPS, portanto, ela representa para o
país a vitória da democracia contra a opressão da
ditadura.
Só quero esclarecer que apesar de minha admiração pela sua perseverança, eu não votei nela, mas
graças à liberdade conquistada por nacionalistas
corajosos, como Dilma, inclusive, posso declarar
isso publicamente, sem medo de retaliações, pois
temos hoje liberdade de expressão. Oro para que
em 2011 ela faça um excelente governo para o
benefício de todos nós brasileiros.
Mas este também foi um ano de mudanças para a
Kennel Veterinária: mudamos de endereço; mudamos de logomarca; aperfeiçoamos nosso sistema
de comunicação por e-mail; desenvolvemos novas
parcerias com o laboratório H. Pardini; um novo
ultrasonografista e um fisioterapeuta, para ampliar nossos serviços; isso sem falar da criação de
nosso informativo (único no nordeste), que leva até
você curiosidades, promoções, colaborando para a
formação de opinião através da discussão de temas atuais e de interesse público.
Em 2011 temos novos planos
para continuar aperfeiçoando
nossos serviços, com profissionalismo, entusiasmo
e dedicação.

Neste final de ano,
em nome de toda
nossa equipe, aproveito para desejar a você,
cliente e amigo que passamos a admirar ao longo
de anos de convivência, um feliz natal
e um ano de
2011 repleto de
muitas alegrias,
saúde,

paz e conquistas. ☼

☼
Informativo
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UM “PLANO DE SAÚDE” BOM PARA CACHORRO
Muita gente me pergunta: Como funciona o plano de saúde da Kennel? Quais são as clínicas conveniadas? Esta é uma boa oportunidade para esclarecer que, na verdade, não temos
um plano de saúde, pois a única clínica credenciada para prestação de serviços é a nossa!
O que oferecemos é conhecido na profissão como Contrato de Assistência Técnica, uma
relação muito comum entre o veterinário que trabalha no campo e o produtor rural, quando
se institui a prestação de serviços através de uma ou duas visitas à propriedade, mensalmente.
Em nosso caso em particular é o proprietário quem nos visita atrás de nossos serviços, nos
pagando um valor mensal que lhe dá direito a usufruir de nossos serviços quando necessário e nós, somos
contratados para lhe prestar esse serviço. Para uma melhor compreensão por parte do contratante, convencionamos
chamar essa assistência técnica de Plano de Saúde por razões puramente
didáticas!
Essa prestação de
serviços
engloba
consultas, exames,
salão de beleza, limpeza de tártaro com
ultra som e polimento,
cirurgias com monitoramento cardio-respiratório, internamento, enfim, todos os serviços
que estão enumerados em nossa tabelas de preços. A grande vantagem desse contrato é o beneficio a ambas as partes.
A clinica é beneficiada com a fidelização do
cliente e o contratante com a disponibilização de um
grande leque de serviços por uma baixa mensalidade.
Solicite informações. ☼ Mauricio Aquino, Médico Veterinário.
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NOVO LOGOTIPO DA KENNEL VETERINÁRIA
Obrigado por colaborar com a votação para a escolha do novo logotipo da Kennel Veterinária. Recebemos muitos e-mails e o logo ao lado foi o grande ganhador com 158
votos.
Em breve teremos novos outdoors
em nossa fachada e aos poucos
iremos substituindo nosso material
de papelaria.
O cão e o gato e a arroba representam uma nova fase, onde a internet desempenha um fator determinante de nossa administração.
No entanto, todo o resto continuará
o mesmo, telefones, veterinários,
funcionários, horário de atendimento, serviços, com exceção do novo
endereço que mudou a alguns meses e que você já conhece. Mas
caso você ainda não saiba onde
estamos, se oriente pelo mapa abaixo.
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AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO
Moyses Fonseca Serpa é mestre em Medicina Veterinária
pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Consultor da Kennel Veterinária

Durante muito tempo a possibilidade de ocorrência de um problema
cardíaco durante uma cirurgia era calculado em função da complexidade do ato cirúrgico e da idade do animal que seria operado.
- As cirurgias mais demoradas e/ou muito laboriosas – principalmente nos animais idosos – seriam as de mais alto risco.
Porém, não raramente, animais novos submetidos a procedimentos
de baixa complexidade morriam. E a anestesia ou o coração eram
sempre os culpados.
Hoje sabemos que muitos animais padecem de doenças cardíacos e
não apresentam sinais clínicos, estão compensados.
A Avaliação Risco Cirúrgico no Pré-operatório veio atender a necessidade de oferecermos mais seguranças para os animais que padecem de doenças cardíacas e, também, nos que não apresentam sinais de outras enfermidades.
Entretanto, este procedimento, ainda não é rotineiro e muito dos animais ainda são operados sob riscos desnecessários.
Durante a Avaliação, o animal é submetido a uma série de exames com a finalidade de se determinar o estado funcional dos
vários sistemas orgânicos. E após a interpretação dos resultados dos
exames gerais, o clínico cardiologista irá verificar de forma mais detalhada o funcionamento do coração e estabelecer o grau de risco cirúrgico do doente ou recomendar que o animal receba um tratamento preliminar para que possa ser operado dentro de parâmetros mais confortáveis e seguro.
Entre as várias tabelas e classificações de risco
cirúrgico existentes, a
maioria dos cardiologistas
usa como referência a
tabela da Associação Americana de Anestesiologia
(ASA).
Os doentes que não apresentam nenhuma, ou apenas
leve, limitação da sua capacidade
funcional orgânica e estão
com as atividades físicas normais, são
classificados em classe I ou
II. E são considerados de baixo risco.
Os que apresentam distúrbios mais graves
são considerados de classe III
ou IV. E só devem ser operados se o motivo
da cirurgia for relevante, pois o prognóstico não é bom.
Animais classificados como riso ASA V,
quase sempre estão moribundos e devem
morrer.
Não é comum a coleta de tecidos vivos
para transplantes entre nossos pacientes.
Mas, se fosse o caso, os doadores de
tecidos também deveriam ser examinados.
Por último, ainda temos os animais em
situação de emergência – classe ASA – E.
Nestes animais, procuraremos dentro das
limitações que de cada caso estabelecer um
risco factível com a situação.
Lamentavelmente o exame de risco cirúrgico ainda
é visto como uma despesa desnecessária e, o
que vemos na prática, são complicações que poderiam facilmente ser evitada através de uma avaliação
de risco criteriosa.
Lembre-se: a função principal do procedimento é diminuir a morbidade e a mortalidade nos pacientes que
estão na ante-sala de cirurgia.
Então atenção!
Caso o seu pet esteja “saudável” e será submetido a um procedimento anestésico e/ou cirúrgico, converse com o clínico que lhe dá atenção e solicite este procedimento. ☼
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