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Paciência e cuidado são neces-
sários em um momento de luto. 
Quando se trata do pet da família 
não é diferente – é uma mudança 
de rotina que irá acontecer. Lidar 
com as crianças neste momento 
é delicado, pois nem sempre elas 
têm o entendimento sobre a situa-
ção e os adultos são fundamentais 
neste momento de transição. A 
criança pode apresentar sentimen-
tos e reações diferentes, por isso, é 
importante os adultos oferecerem 
suporte para aprender a lidar da 
melhor forma possível. 

De um modo geral, os sentimen-
tos são de tristeza, raiva, vazio 
e até culpa. Enquanto algumas 
crianças fazem perguntas, outras 
silenciam, e é importante deixar 
claro o que aconteceu para que 
ela entenda a situação e encare de 
frente. Ser honesto com a criança 
é o primeiro passo, é claro que 
a idade e os detalhes devem ser 
levados em conta sobre como 
falar sobre o assunto. Termos que 
representam a morte como ‘ele 
foi colocado para dormir’, devem 
ser usados com cuidado, pois a 
criança pode ficar com medo de 
dormir, ou achar que em algum 

momento o pet irá voltar. Rituais 
de cerimônia simbólica são uma 
boa forma de auxiliar e trazer um 
tipo de fechamento para o assunto. 
Plantar uma árvore como marco do 
fato ocorrido é uma forma simbó-
lica que fará muito bem à família. 

Falar abertamente sobre o pet 
em momentos alegres trará lem-
branças saudosas à criança, mas 
fará ela entender que todos estão 
passando pela mesma situação. 
Construir um álbum de fotografias 
de momentos felizes com o pet 
também é importante para mantê-
-lo vivo na memória de todos, e 
fará a criança se sentir feliz. No 
caso do pequeno ou pequena não 
falar ou expressar sentimentos 
sobre o momento, pode-se propor 
desenhos sobre como se sente para 
poder interpretá-los e ajudá-los. 
Caso após um tempo da morte do 
pet a criança continue apresentan-
do comportamento estranho, vale 
buscar ajuda de um profissional 
para ajudá-la a lidar com o luto. 
Compartilhe o próprio sentimento 
com a criança para que ela possa 
compreender que é normal sofrer 
quando perdemos um animal que-
rido.

O coração é a base do funcio-
namento do sistema circulatório 
de qualquer ser humano e deve 
sempre estar na lista dos check ups 
periódicos. No caso dos animais 
de companhia não é diferente. O 
coração do cão tem uma estrutura 
semelhante à nossa e, assim como 
nos humanos, o diagnóstico e 
tratamento precoces das doenças 
cardíacas podem fazer diferença 
na saúde e qualidade de vida dos 
bichos. O dono deve se conscienti-
zar da importância do acompanha-
mento periódico do veterinário e 

do check up anual para a detecção 
dos problemas cardíacos.

Os números mostram que o 
assunto merece atenção. As car-
diopatias em cães são cada vez 
mais comuns, já que, assim como 
os humanos, eles estão vivendo 
mais. O problema se agrava por-
que o dono não está acostumado 
a cuidar dos bichinhos idosos 
como cuida dos filhotes. Pelo 
menos 35% dos cães serão aco-
metidos por alguma cardiopatia 
ao atingir a fase idosa. A partir 
dos cinco anos e desta idade até 

aproximadamente 13 anos cerca 
de 70% deles vão desenvolver ao 
longo da vida a chamada Doença 
Valvar Crônica Mitral (DVCM), a 
principal cardiopatia que acomete 
os cães, sendo os mais suscetíveis 
os machos de pequeno porte (com 
até 20 quilos). A doença pode apa-
recer já nos primeiros cinco anos 
de vida do cãozinho, sendo a pre-
valência, por faixa etária, de 10% 
em cães com cinco a oito anos, 
25% com nove a 12 anos e 35% 
entre os acima de 13 anos. (Fonte: 
revistanegociospet.com.br)

Hospital veterinário público

Com investimento de R$ 6 milhões, o empresário 
farroupilhense Alexandre Grendene finalizou em 
outubro o primeiro hospital veterinário público 
do país, em Porto Alegre. A Unidade de Medicina 
Veterinária Victória tem salas de cirurgia, UTI, setor 
de quimioterapia, banco de sangue e laboratórios, e 
terá capacidade de internar até 150 animais domés-
ticos, além dos atendimentos emergenciais. Após 
a instalação de equipamentos, a estrutura ficará a 
cargo da prefeitura e de uma equipe de estudantes 
universitários. A previsão é de que no início de 
2017 o local esteja funcionando. A área total do 
prédio é de 1,6 mil metros quadrados. Poderão ser 
atendidos, inclusive, animais com doenças infec-
tocontagiosas, que serão encaminhados para uma 
área de isolamento total. A Unidade de Medicina 
Veterinária Victória fica na Estrada Bérico José 
Bernardes, no limite de Porto Alegre com Viamão.

Câmeras em pet shops

Em alguns Estados brasileiros vigora a lei que 
determina que pet shops devem se adequar com câ-
meras de monitoramento nas salas de banho e tosa. 
A ação pretende coibir a violência contra animais 
e auxiliar na resolução de casos de maus-tratos. As 
gravações devem ficar guardadas por, no mínimo, 
15 dias, conforme prevê a legislação. Dessa forma, 
o dono do pet terá acesso às imagens enquanto ele 
estiver no estabelecimento, diferente de outros locais 
que podem ceder imagens somente à polícia ou com 
determinação da Justiça. A existência das câmeras 
deve ser informada por meio de cartaz aos clientes, 
na fachada ou no interior do estabelecimento. Nes-
ses Estados que a lei já está em aplicação, a partir 
de novembro os pets shops que descumprirem as 
determinações podem ser notificados e pagar multa 
de até R$ 10 mil (além de interdição e suspensão 
de licença por até dois anos, dependendo do caso).

Adultos devem dar suporte para as crianças aprenderem a lidar com a ausência do animalzinho.

Como lidar com a perda do bichinho
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Doenças cardíacas acometem 
35% dos cães idosos


