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Todos os serviços em até 6X sem juros no seu HiperCard

É NOVIDADE ATRÁS DE NOVIDADE!

O Programa Veterinário Solidário ( PVSOL ), criado pela
KennelVeterinaria.com, na Ponta Verde, está aguardando
apenas a aprovação do CRMV-AL para começar suas atividades. O PVSOL irá beneficiar a população maceioense que ganha até dois salários mínimos, prestando assistência veterinária com hora marcada para quem normalmente não tem oportunidade de usufruir de serviços de alta qualidade.
Agora, a Kennel lançou o Domingo Legal, para prestar atendimento médico veterinário das 08:00 às 12:00 hs, todos os domingos, sem os habituais 50% de acréscimo. Nosso desejo é
criar um horário especial para atender você, que não tem tempo durante a semana para vir a clínica e que a noite, depois de
um cansativo dia de trabalho, quer apenas ficar em casa com a
família. Aproveite. ☼

(82) 3327-9082

OS 5 ANIMAIS COM MAIOR
EXPECTATIVA DE VIDA
Arctica islandica
O molusco Arctica islandica vive em média
400 anos. Há registro de um com 410 anos.
Esse é um molusco diferente do que é
encontrado comumente em praias. A diferença é que ele é preto por fora e branco por
dentro. Ele pode ser considerado o ser vivo
que mais vive no mundo. Esse animal não
pode ser achado através das técnicas
comuns de coleta de molusco feito em partes lamacentas do mar nas águas rasas.
Mas o próximo animal vai te deixar confuso.

Turritopsis
nutricula
Ela é imortal.
E só pode ser morto, obviamente, se
atacada por um predador.
Após atingir a maturidade, essa águaviva regride a condição de pólipo. Esse
ciclo acontece permanentemente.
Apesar de ter apenas 5mm, são muito
especiais para os cientistas que procuram nela o elixir da juventude.
O título de maior longevidade só pode
ser considerada extra-oficialmente, pois
ela faz o ciclo da vida várias vezes.
Na natureza, a Turritopsis nutricula é a
única espécie conhecida que consegue
fazer o ciclo inverso da vida, para depois recomeçar crescendo novamente.
Esse processo é chamado de
transdiferenciação e pode acontecer ad
infinitum, o que torna essa espécie,
imortal.
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Cyprinus carpio
Também conhecida como Carpa
Chinesa tem uma média de vida de
200 anos. A mais velha delas registrada morreu com 226 anos.
Ela foi desenvolvida a partir da Carpa
comum no Japão em 1720 e é o
símbolo de amizade e amor.
Tem uma variedade imensa de cores
e por isso são criadas como peixes
domésticos ornamentais. Vai muito
bem com seu sofá rosa choque. O Koi
também é chamado, lá no Japão, de
“o rei do rio” e os samurais tinham
ele como símbolo da bravura. No
Japão, o Koi é vendido em qualquer
loja de animais.

Astrochelys radiata

Ela é razoavelmente grande e é considerado o cágado mais bonito do mundo.
A mais velha chamada Tu’ Malila chegou
a 188 anos.- Existe outra da mesma espécie que morreu com 256 anos. Mas a
confirmação da veracidade da história
ainda está pendente. Tem 41 cm de altura, 16kg e os desenhos psicodélicos no
seu casco variam muito. Apesar da crença que toda tartaruga chega a 150 anos,
dificilmente isso acontece. Está em perigo crítico de extinção por causa da perda
do habitat e do tráfico de animais por
causa da sua raridade.

Balaena
mysticetus
Ela cresce até 20m de comprimento, 60 toneladas e chega a 210 anos,
sendo o mamífero de maior longevidade no planeta. Só perde em tamanho para a Baleia azul. É a única
que não precisa migrar para se alimentar e se reproduzir. A Baleia-daGroelândia é um animal sociável e
não é agressivo; quando é ameaçada, ela nada para debaixo do gelo.

Info KennelVeterinaria.com / março 2011

pag. 3

ANIMAIS PARA TODOS OS GOSTOS
“Se os cães já são uma unanimidade, outros bichos
(alguns bem pouco domésticos) estão sendo incorporados à rotina de idosos (caso de peixes, tartarugas,
pássaros e até escargots) para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que vivem institucionalizadas.
É a chamada zooterapia. O projeto, implantado pela
professora Maria de Fátima Martins, da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP, vem
provando que o contato com os animais proporciona
um aumento da afetividade, do ânimo e da socialização de idosos nessas condições.
Criado em 2006, o projeto-piloto acontece a cada 15
dias no asilo São Vicente de Paula, em Pirassununga,
interior de São Paulo. Os animais são levados para
interagirem com as pessoas. A instituição acolhe cerca
de 31 idosos, entre homens e mulheres.
“Desde que implantamos o projeto, observamos inúmeras melhorias na qualidade de vida desses idosos”,
aponta Maria de Fátima, coordenadora da iniciativa e
docente do Departamento de Nutrição e
Produção
Animal
(VNP) da FMVZ, no
campus de Pirassununga. “Eles acabam
conversando mais uns
com os outros, compartilham
experiências de vida,
relembram os animais de estimação
que tiveram, e conseguem sair da rotina”,
aponta.
“O importante é que o animal
tenha passado por um processo educativo para estar apto a
ser levado ao asilo e que esteja adequado sob o ponto de vista sanitário”, afirma Maria de Fátima. Até porque,
em alguns casos, os idosos tornam-se
“cuidadores”. Os pesquisadores instalaram um
aquário na instituição para que eles tomassem conta dos peixes. “A cada dez dias, aproximadamente,
alguns alunos do projeto vão até lá para supervisionar
a iniciativa.”
Maria de Fátima salienta que o projeto inter-relaciona
várias áreas do conhecimento. E exemplifica: “Ao acariciar um cão, por exemplo, o idoso vai estender a sua
mão, ou ainda, ele pode querer passear com o animal
e isso pode ser útil na área da fisioterapia. Já um psicólogo pode analisar as reações emocionais do idoso
a partir do contato com o animal. Um veterinário pode
analisar o comportamento dos animais diante das pessoas do asilo”.
Se os cães já são uma unanimidade, outros bichos
(alguns bem pouco domésticos) estão sendo incorporados à rotina de idosos (caso de peixes, tartarugas,
pássaros e até escargots) para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que vivem institucionalizaInfo KennelVeterinaria.com / março 2011

É a chamada zooterapia. O projeto, implantado pela
professora Maria de Fátima Martins, da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP, vem
provando que o contato com os animais proporciona
um aumento da afetividade, do ânimo e da socialização de idosos nessas condições.
Criado em 2006, o projeto-piloto acontece a cada 15
dias no asilo São Vicente de Paula, em Pirassununga,
interior de São Paulo. Os animais são levados
para
interagirem com as pessoas. A instituição acolhe cerca
de 31 idosos, entre homens e mulheres.
“Desde que implantamos o projeto, observamos inúmeras melhorias na qualidade de vida desses idosos”,
aponta Maria de Fátima, coordenadora da iniciativa e
docente do Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP) da FMVZ, no campus de Pirassununga.
“Eles acabam conversando mais uns com os outros,
compartilham experiências de vida, relembram os animais de estimação que tiveram, e conseguem sair da
rotina”, aponta.
“O importante é que o animal tenha passado por
um processo educativo para estar apto a ser
levado ao asilo e que esteja adequado sob o
ponto de vista sanitário”, afirma Maria de
Fátima. Até porque, em alguns casos, os
idosos tornam-se “cuidadores”. Os pesquisadores instalaram um aquário na
instituição para que eles tomassem
conta dos peixes. “A cada dez dias,
aproximadamente, alguns alunos do
projeto vão até lá para supervisionar
a iniciativa.”
Maria de Fátima salienta que
o projeto
i n t e r r e l ac i o na
várias áreas do
conhecimento.
E
exemplifica: “Ao
acariciar um cão,
por exemplo, o
idoso vai estender
a
sua mão, ou
ainda, ele pode
querer passear
com o animal e isso pode ser útil na
área
da
fisioterapia. Já um psicólogo pode analisar as reações
emocionais do idoso a partir do contato com o animal.
Um veterinário pode analisar o comportamento dos
animais diante das pessoas do asilo”. (EPTV.COM,
2011)
Referência:
EPTV.COM. Zooterapia para Idosos. Disponível em:
http://eptv.globo.com/emissoras/NOT,0,0,308235,Zoot
erapia+para+idosos.aspx. Acesso em: 27 fev 2011.
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OPINIÃO: CONCHECTOMIA PROIBIDA E CAUDECTOMIA
NÃO RECOMENDADA, A “FESTA” DOS CHARLATÃES!
Mauricio Aquino, Médico Veterinário, Clinico de Pequenos Animais e Moderador da
UNIVET AMERICA LATINA.

Há dois anos o CFMV surpreendeu a todos com a Resolução 877
que proibiu, em seu art. 7º, a conchectomia nos cães e classificou
como “não recomendada” a caudectomia.
Como justificativa o CFMV declarou que esses procedimentos cirúrgicos eram desnecessários ou
empecilho a capacidade de expressão do comportamento natural dos cães.
Não é necessário dizer que essa
determinação vertical pegou os
clínicos de surpresa, revoltando
não só pelo mérito da justificativa,
mas pela forma ditatorial com que
foi tratado. O real interesse desta
ação para mim ainda é desconhecido, mas garanto que não foi os
da classe, muito menos o dos animais, pois a conchectomia e a
caudectomia há muito tempo deixaram de ser consideradas cirurgias desnecessárias, apenas estéticas ou muito menos, mutilantes. Hoje, dois anos depois da
polêmica resolução, temos o for-

talecimento de apenas um segmento, o dos charlatães, que agradecem a determinação do
CFMV que atou nossas mãos e
deixou para eles um grande mercado em aberto. Frequentemente
chegam as clínicas, cães mutilados por charlatães que deveriam
estar presos, mas ao invés disso,
estão
atuando
como
“profissionais”.

estudei o caso [...] e o CFMV não
tem competência para legislar sobre o tema [...] proibir procedimentos cirúrgicos não é uma de
suas atribuições” e complementou: “a Resolução 877 está destinada a extinção”. Se isso procede, não seria melhor o CFMV reconhecer que foi precipitado e
voltar atrás antes que as conseqüências para a classe ou para os
animais, se tornem ainda piores?
Hoje os médicos veterinários são
☼
obrigados a testemunharem a degradação absurda de nossa profissão, que perde espaço não
apenas para profissionais de outras áreas que ocupam os nichos
abandonados pela classe, tradicionalmente, mas agora também
para contraventores e ONGs desonestas que nos encaram de
igual para igual, com desdém e
ironia.
Não faz muito tempo um juiz e
cliente de minha clínica me pediu
que realizasse uma conchectomia
em seu Pit Bull. Desconcertado,
me desculpei e expliquei que estava impedido pela resolução 877
do CFMV. O comentário dele não
poderia ser mais interessante. “Eu

Doberman com orelha operada

Displasia Coxofemoral:
novas perspectivas no tratamento
Dr. Patrick Godoy Ceolin

CRMV-SP 15301 Especialista em Ortopedia e Cirurgia Especializada

A displasia coxofemoral é o desenvolvimento ou crescimento anormal da articulação do quadril. É uma
das afecções articulares mais prevalentes de cães,
sendo a causa mais importante de osteoartrite do
cão.
A causa principal da displasia é a predisposição genética e como potencializador, os fatores ambientais
(local que convive, tipo de piso, freqüência de atividade física, etc).
Os sintomas apresentados podem ser: dificuldade em
levantar, andar, correr, pular, e subir escadas, e os
músculos das áreas pélvicas e das coxas são fracamente desenvolvidos, sendo todos eles em resposta
a dor na articulação quando esta é exigida. Freqüentemente o paciente apresenta uma forma de correr
Info KennelVeterinaria.com / março 2011

parecida com
um uma forma de correr parecida
com um coelho.O diagnóstico definitivo é dado somente com uma radiografia da articulação, que mostrará a incongruência articular.
Dentre os tratamentos cirúrgicos, nos últimos tempos
foi desenvolvida uma técnica que promove um alívio
da dor em pacientes com displasia.
Nesta técnica, denominada denervação da cápsula
da articulação coxofemoral, faz-se uma secção das
fibras que inervam o local (articulação), de modo que
o caminho percorrido pelo estímulo da dor seja interrompido sem que haja prejuízo na inervação do membro, promovendo assim um grande alivio para o paciente e poupando-o dos efeitos colaterais dos analgésicos. ☼
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IBAMA veta animais em
desfile de escola de samba

“O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis (Ibama) informou ao Ministério Público Federal (MPF) que a escola de samba paulistana Tom
Maior ainda não fez nenhum pedido para a utilização de
animais silvestres no desfile de sexta-feira (4), mas já avisou que uma eventual solicitação será recusada imediatamente. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (2)
pelo MPF, que cobra explicações da agremiação sobre o
assunto.
A Tom Maior tem até o final desta quarta-feira (2) para deixar claro se pretende, ou não, levar uma jaguatirica e um
outro bicho para o Sambódromo do Anhembi. Para o Ibama, conforme informações do MPF, a exposição dos animais no desfile "configuraria, sem sombra de dúvidas, uma
grave situação de maus-tratos, ato ilícito pela Lei de Crimes
Ambientais".
Em reportagem publicada no último dia 17 pelo jornal "O
Estado de S. Paulo", o presidente da escola, Marko Antonio
da Silva, disse que queria levar à avenida uma jaguatirica e
um outro animal, uma suçuarana ou um lagarto, mas que
não considerava pedir autorização ao órgão ambiental por
temer que ela fosse recusada. "A ideia é não falar, porque
eles não vão autorizar e vão estragar nosso feito", afirmou,
segundo a reportagem.
Nesta quarta-feira, Silva não quis se pronunciar a respeito e
afirmou que a resposta ao MPF é uma "decisão interna" da
Tom Maior. Tanto a jaguatirica quanto a suçuarana são
animais ameaçados de extinção. A escola fará uma homenagem a São Bernardo do Campo, no ABC, no desfile deste ano e convidou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
para participar da apresentação.”

G1. IBAMA veta animais em desfile de escola de samba, diz MPF. Disponível
em: <http://g1.globo.com/carnaval/2011/noticia/2011/03/ibama-veta-animais-emdesfile-de-escola-de-samba-diz-mpf.html > Acesso em: 04/03/2011
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Cão morto no Afeganistão será
'repatriado' com corpo de seu treinador
“Cinzas do cão
voltarão à GrãBretanha com o
corpo de Tasker
Um cão farejador
que morreu servindo o Exército britânico no Afeganistão terá
seus
restos
'repatriados' para a
Grã-Bretanha
junto
com o corpo do seu 'parceiro', um cabo que também foi morto durante um tiroteio no conflito afegão.
Theo, um springer spaniel de 22 meses, trabalhava
identificando explosivos para as tropas britânicas e
era considerado tão eficiente que teve suas funções
estendidas durante a guerra.
Ele trabalhava sob a responsabilidade do cabo escocês Liam Tasker, do vilarejo de Kirkcaldy, próximo de Edimburgo.
O cabo de 26 anos foi morto na terça-feira durante
uma troca de tiros com o Talebã quando patrulhava
uma área na província de Helmand, uma das mais
problemáticas do país. Theo morreu de um ataque
cardíaco pouco depois.
O governo britânico informou que os restos do animal serão transportadas de volta para a GrãBretanha junto com o corpo do soldado ao lado de
quem morreu trabalhando.
Um porta-voz do Ministério da Defesa disse que,
tecnicamente, cães que morrem durante sua função
no Exército não são repatriados, 'mas ambos retornarão para o Reino Unido no mesmo dia e no mesmo avião'.
O animal havia sido elogiado recentemente pelo
Ministério por ter descoberto 14 vezes bombas e
armas escondidas em apenas cinco meses - um
recorde para um cão farejador.
Animal foi elogiado pelo seu treinador por trabalho
competente
'Ele nunca se cansa. Mal pode esperar para sair e
não para por nada', disse Tasker sobre o seu parceiro canino no mês passado.
O cabo foi o 358º militar britânico a morrer no conflito do Afeganistão desde o início da guerra, em
2001.
Seis cães foram mortos durante missões britânicas
no Iraque e Afeganistão desde 2001.”
G1. Cão morto no Afeganistão será repatriado com o corpo de seu treinador
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/03/cao-morto-noafeganistao-sera-repatriado-com-corpo-de-seu-treinador.html> Acesso em: 04/03/2011
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DescontraCÃO

PROJETO PREVÊ MULTA PARA
MAU TRATO A ANIMAIS EM SP
“Quem for flagrado maltratando animais ou aves pode ser
penalizado com multa de até R$ 2 mil em Sorocaba (SP).
É o que prevê um projeto de lei que a Câmara começou a
discutir hoje. O projeto é polêmico porque inclui entre animais protegidos os pombos domésticos, considerados uma praga na cidade.
Prédios históricos, como o Mercado Municipal e a Catedral
metropolitana, têm sistemas antipombos considerados
agressivos, como telas com farpas ou choques elétricos. O
Serviço de Vigilância em Saúde do município considera os
pombos uma praga urbana, como ratos e morcegos.
O projeto inclui ainda a proteção de répteis e anfíbios, o
que pode levar uma pessoa a ser multada por matar uma
cobra ou enxotar um sapo. Entre os animais protegidos
estão gatos, cães, equinos, pássaros e outras aves, consiInfo KennelVeterinaria.com / março 2011

derados fauna urbana não domiciliada.
A medida também protege os animais de produção ou utilidade, como ovinos, bovinos, suínos, muares e caprinos e,
ainda, animais domesticados, de estimação ou companhia.
Completam a lista as faunas nativa, exótica e de grandes e
pequenos primatas. O vereador João Silvestre (PSDB),
autor da proposta, disse que, apesar de haver leis federais
de proteção aos animais, seu projeto especifica as formas
de maus tratos e facilita o enquadramento dos infratores. A
aplicação da multa visa a penalizar quem provoca nos animais "privação de necessidades básicas, sofrimento físico,
medo, estresse, angústia, patologias ou morte". ☼
G1. Projeto prevê multa para mau trato a animais em SP. Disponível
em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/10/projeto-preve-multapara-mau-trato-a-animais-em-sp.html> Acesso em: 04/03/2011
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OS CÃES MAIS VELHOS DO MUNDO
“Uma britânica da cidade de Widnes, no Reino
Unido, alega que sua cadela de 25 anos é o
cão mais velho do mundo. “Sheba” é um pastor
alemão misturado com alsaciano que, na idade
humana, teria 178 anos. Segundo sua dona,
Glenice Bagley, de 69 anos, Sheba é mais velha que o atual detentor do título, um vira-lata
italiano de 23 anos”.
Na Kennel Veterinária o cão mais velho registrado em nossos arquivos, de acordo com o
seu proprietário, era um cão da raça pequinês,
de 23 anos, que tinha de tudo: era cardiopata,
cego de ambos os olhos devido a catarata, tinha uma tosse crônica, era diabético e insulinodependente, entre uma longa lista de problemas de artrites e artroses, no entanto, apesar
de tudo, manteve grande amor e dedicação ao
seu proprietário até o seu último minuto.
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“O
cão
chamado
"Tio Chi
Chi" pode
entrar para o Guinness, livro dos
recordes,
como o
mais velho do mundo. Segundo a agência
"Barcroft Media", o cachorro teria feito 24 anos
no dia 19 de janeiro, equivalente a 168 anos
humanos. Tio Chi Chi" já teve três donos. Há
15 anos, ele vive com o produtor de cinema
Frank Pavich em Nova York, nos EUA. Atualmente, o Guinness reconhece o cão "Sako", de
22 anos, que vive na Austrália, como o mais
velho do mundo”.

pag. 8

O CÃO MAIS VELHO
JÁ REGISTRADO ATÉ HOJE!

“Um casal de idosos britânicos afirma ter dado
adeus a uma Matusalém do mundo canino: Bella, que morreu aos 29 anos, o equivalente a
203 anos humanos entre os cães. A notícia foi
dada pelo tablóide "Daily Mail". Segundo David
Richardson, de 76 anos, e sua companheira
Daisy Cooper, de 81, Bella entrou na família há
26 anos, quando tinha três anos de idade.
A cadela vivia em Clay Cross, na região de
Derbyshire, com seus donos. Vira-lata com
sangue de labrador, Bella morreu de um ataque
cardíaco. "Tínhamos acabado de voltar de nosso passeio de fim semana quando ela começou
a ganir e gemer e desmaiou na frente do sofá.

Levamos Bella para o veterinário, mas ela estava tão doente que precisou ser sacrificada. Vamos sentir muito a falta dela", declarou o idoso
ao "Daily Mail".
O bicho, no entanto, não deverá entrar para o
Guiness, uma vez que Richardson não possui
documentos que comprovem a data de nascimento de Bella. Segundo o livro que registra
recordes, o mais recente "vencedor" da categoria é Butch, cachorro americano que faleceu
aos 28 anos em 2003. A idade média da maioria das raças de cachorro fica entre dez e 13 anos. “ ☼

15% DE DESCONTO EM TODOS OS SERVIÇOS DO SALÃO
TODAS AS QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS. APROVEITE.
Info KennelVeterinaria.com / março 2011
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E O GATO MAIS IDOSO?
“Uma família de South
Wales, no País de Gales, descobriu que sua gata pode ser a mais
ve l ha
do
m u ndo.Lucy possui 39 anos de idade – ou o equivalente a 172 anos
humanos, segundo cálculos dos veterinários,
baseados na expectativa de vida dos felinos.
Apesar da idade avançada, a gatinha continua em boa forma e
ainda caça ratos no
quintal. Bill Thomas,
dono de Lucy, herdou o
animal da madrinha de
sua esposa, que faleceu em 1999. Mas apenas quando uma tia
mais velha o visitou
que ele percebeu quão
velha era a gata. “Ela
viu Lucy e não acreditou. Ela se lembrou de
travessuras da gata
quando ainda era apenas um filhote, em
1972”, disse ao jornal Daily Mail.
Assim, Thomas decidiu levar Lucy a um veterinário, que confirmou a velhice da gata, mas não
soube precisar sua idade. Porém, segundo Thomas, há outras testemunhas da cidade que podem comprovar a longevidade do animal.
Até o momento, o detentor do título de gato mais velho do mundo se chama Creme Puff e vive
no Texas, Estados Unidos, com 38 anos de idade.” (GLOBORURAL, 2011)
Referências:
GLOBORURAL. Gata de 39 anos pode ser a mais velha do mundo. Disponível
em:<http://colunas.globorural.globo.com/planetabicho/2011/01/05/gata-de-39-anos-pode-ser-a-mais-velha-do-mundo/ > Acesso em: 04/03/11
NOVOSINSÓLITOS. Cão de 24 anos pode bater como o mais velho do mundo. Disponível em: <http://novosinsolitos.blogspot.com/2011/01/caode-24-anos-pode-bater-recorde-como.html>Acesso em: 04/03/2011
G1. Cachorro mais velho do mundo morre aos 29 anos, diz jornal britânico. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL7548285603,00-CACHORRO+MAIS+VELHO+DO+MUNDO+MORRE+AOS+ANOS+DIZ+JORNAL+BRITANICO.html> Acesso em: 04/03/2011

Participe, mostre a sua cara!

KennelVeterinaria.com
no FACEBOOK

Se preferir, visite kennelveterinaria.com e clique no banner para se inscrever.
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