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A importância de um ambiente 
emocionalmente saudável 
Cultivar um local de trabalho saudável do ponto de vista 
psicológico é cada vez mais um desafio em qualquer área. 

No mercado veterinário não é diferente. A saúde psicoló-
gica e a segurança de todos os funcionários devem ser tão 
importantes, quanto a produtividade da equipe. Esse tipo 
de assunto ficou ainda mais em evidência com a chegada 
da pandemia, que fez o mundo inteiro parar e mudar a 
rotina. 

E no seu local de trabalho, na sua empresa, quantas vezes 
o tema saúde emocional é abordado ou discutido? 

Segundo última pesquisa da Isma-BR (Realizada antes 
mesmo da pandemia), entidade representante brasileira 
da International Stress Management Association, orga-
nização sem fins lucrativos dedicada ao tema, nove em 
cada dez brasileiros no mercado de trabalho apresentam 
sintomas de ansiedade, do grau mais leve ao incapacitan-
te. Metade (47%) sofre de algum nível de depressão, re-
corrente em 14% dos casos. 

Cenário que, consequentemente, interfere diretamente 
nos resultados de uma empresa, de um negócio. Por isso, 
é muito importante investir em ações que possam ajudar 
a promover um ambiente saudável emocionalmente para 
todos os colaboradores.

Nas próximas edições traremos mais sobre esse assunto e 
como investir em ações para contribuir com a saúde emo-
cional da equipe. 

Boa leitura! 

POR ALESSANDRA MUSSOLINI
E MARIANA VILELA
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NUTRIÇÃO 

Uma boa alimentação é capaz de promover a 
saúde e bem-estar do animal, além de melhorar a sua 
imunidade. Hoje, muitos pesquisadores se dedicam a 
estudar as mudanças dietéticas que podem favorecer a 
saúde do cão ou do gato e esses estudos apontam na 
direção do trato gastrointestinal (TGI) como o siste-
ma chave para diminuir alterações fi siológicas causadas 
pela baixa imunidade. 

Primeiramente, devemos lembrar que o sistema 
imunológico consiste em um conjunto de estruturas e 
processos biológicos formados por uma rede de célu-
las, tecidos e órgãos especializados1, que são projeta-
dos para detectar e destruir partículas estranhas e seus 
produtos2. Somado a isso, temos o TGI como maior 
órgão linfoide do organismo, participando como pro-
tagonista na imunidade local e sistêmica, protegendo 
contra patógenos e modulando a resposta imune e a 
tolerância oral aos antígenos. O sistema imune da mu-
cosa do TGI de cães consiste em estruturas linfoides 
organizadas, incluindo as placas de Peyer, linfonodos 
mesentéricos e a lâmina própria intestinal. Nestes, en-
contram-se tipos celulares específi cos, como linfócitos 
T e B, macrófagos, mastócitos, células dendríticas, neu-
trófi los e eosinófi los.

Com base nas citações acima, as pesquisas apon-
tam esse sistema como peça fundamental para melho-
rar a imunidade e promover saúde ao paciente. Estudos 
trazem como ferramenta a modulação da microbiota 
intestinal por meio de ingredientes na alimentação 
que promovam esse fi m. Na literatura, os mais cita-
dos como promotores dessas mudanças positivas são 
os prebióticos.

Os prebióticos são carboidratos fermentáveis que 
não são digeridos pelo trato gastrointestinal e possuem 
resistência ao pH ácido do estômago. Essa caracterís-
tica permite que eles passem pelo intestino de forma 
intacta, impedindo a adesão dos patógenos ao muco 
e diminuindo a adesão e invasão dessas bactérias pa-
togênicas à mucosa intestinal. Os prebióticos também 
podem estimular as células dendríticas no intestino, 
aumentando a permeabilidade da membrana celular3. 
Essas células estão presentes nas junções celulares do 

Informe PremieRpet®

epitélio intestinal e ajudam a reduzir a penetração de 
toxinas por meio da barreira epitelial. Como consequ-
ência dessas ações dos prebióticos, acontece a produção 
de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) por meio da 
fermentação das bactérias benéfi cas, tornando o meio 
mais ácido e aumentando a quantidade desses micror-
ganismos. Esses ácidos graxos desempenham papel 
importante na manutenção da saúde intestinal, visto 
que os colonócitos utilizam preferencialmente o buti-
rato como fonte de energia.

Como exemplo de prebiótico que auxilia a imu-
nidade, temos o galactooligossacarídeo (GOS). Há 
indícios4 de que o GOS possui efeito na imunidade 
pela redução de adesão de leucócitos em paredes en-
doteliais, visto que há semelhança entre o carboidrato 
com as glicoproteínas formadoras da parede intesti-
nal. Além disso, o GOS possui efeito que não permite 
aglutinação de bactérias enteropatogênicas na mucosa. 
Além do GOS, as frações ativas de mananoligossa-
carídeo (MOS) também tiveram efeitos sobre alguns 
parâmetros das respostas imunes específi cas e não es-
pecífi cas mediadas por células, como um aumento da 
porcentagem de atividade fagocítica por neutrófi los5.

Dados como esses são importantes para que clí-
nicos possam prescrever aos seus pacientes alimentos 
que contenham esses ingredientes em sua formulação, 
seja para um fi lhote que ainda está completando seu 
perfi l de vacinas, seja para um idoso que já está com a 
imunidade comprometida.

Em breve certamente teremos mais informações 
sobre os nutrientes que favorecem o sistema imune dos 
pacientes. Mas, com as informações que possuímos 
hoje, já temos o vislumbre de que cada vez mais nossos 
pacientes viverão mais e melhor.

Os impactos da 
nutrição na imunidade 
de cães e gatos

 POR FLAVIO LOPES DA SILVA

CONFIRA AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ONLINE EM WWW.REVISTAVETSHARE.COM.BR

FLAVIO LOPES DA SILVA
Médico-veterinário, MSc. do Departamento de 
Capacitação Técnico-Científi ca da PremieRpet®
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MINI-COELHO:MINI-COELHO:
MANEJO E ALIMENTAÇÃOMANEJO E ALIMENTAÇÃO

MINI-COELHO
Informe Alcon

Ter um animal de estimação deixa a casa repleta de 
alegria e contribui para saúde mental dos tutores, espe-
cialmente em situações como o isolamento social vivido 
durante a pandemia de COVID-19. Segundo a pesqui-
sa realizada pela Comissão de Animais de Companhia 
(COMAC), houve um aumento de 30% no número de 
pets durante o isolamento social. Além disso, o país é o 
terceiro maior em população de animais de estimação, e 
os coelhos fazem parte de uma quantidade considerável 
de lares brasileiros. 

 Sua docilidade, orelhas compridas e pelo macio, 
derretem qualquer coração gelado, por isso, não é de se 
estranhar que estão entre os animais de estimação mais 
populares do mundo. Estatisticamente, em população de 
animais de companhia, os coelhos perdem somente para 
cães e gatos.

 Esses animais são escolhidos por serem de confi ança, 

apresentarem custos reduzidos quando comparado a ou-
tras espécies, silenciosos e inteligentes. Porém, a criação 
destes animais muitas vezes é realizada de maneira ina-
dequada pela falta de informação dos proprietários, au-
mentando a incidência de algumas enfermidades como 
distúrbios gastrointestinais e problemas odontológicos, 
principalmente ocasionados por manejo nutricional ina-
dequado.

Nesses herbívoros é comum existir um grande desgaste 
dentário, particularmente nas espécies que se alimentam 
de uma dieta fi brosa. Diferentes animais desenvolveram 
distintas formas de compensar este desgaste, sendo que 
os coelhos compensam este esfacelamento com dentes 
de crescimento contínuo, fazendo com que estes ani-
mais sejam muito mais suscetíveis a doenças dentárias. 
Como o ambiente domiciliar difere bastante do ambien-
te selvagem, é essencial que haja esse desgaste por meio 

de alimentos abrasivos e específi cos para essa função. 
As patologias odontológicas são as principais doenças 

da espécie, tornando o principal motivo de frequentarem 
clínicas veterinárias, sendo que 60% a 65% dos animais 
jovens apresentam essas enfermidades. O consumo de 
uma dieta menos abrasiva resulta em hipercrescimento 
dentário, causando feridas, infecções, ou um desloca-
mento odontológico ascendente que produz dor aguda, 
difi cultando ou impedindo a alimentação dos coelhos. 
Vale ressaltar que não há cura para a doença dentária, por 
isso, os tutores devem sempre ser alertados que o objeti-
vo do tratamento é apenas de manutenção.

Para evitar esses inconvenientes e garantir a saúde 
e bem-estar dos coelhos, forneça o Alcon Club Alfafa 
Sticks, que promove o desgaste dos dentes, além de ser 
uma excelente fonte de fi bra e vitamina C. Outra opção 
para auxiliar nessa importante missão, é o suplemento 
mineral Alcon Club Rodent, que também contribui 
como enriquecimento ambiental. 

Animais que consomem estes produtos abrasivos 
desde jovens, têm baixa probabilidade de desenvolver a 
doença, garantindo não só um adequado gasto dentário, 
mas também um aporte de cálcio e fósforo apropriado.

Além de alimentos abrasivos, a espécie também ne-
cessita de alimentação diária balanceada e de qualidade, 
com o intuito de suprir todas suas exigências nutricio-
nais. Atendendo essa demanda, o alimento Alcon Club 
Mini Coelho é ideal para a espécie. Elaborado com in-
gredientes selecionados, proporciona ótima alimentação 
aos coelhos de estimação. 

Somando aos requisitos nutricionais, deve-se levar 
em conta a necessidade de atividade e movimento dos 
coelhos. Ao contrário do que muitos pensam, a espécie 
necessita de bastante espaço e gaiolas comerciais não são 
sufi cientes. Na natureza, eles correm e cavam constan-
temente, já no ambiente doméstico essa liberdade não 
existe. Por isso, é necessário proporcionar um recinto ex-
terno com as maiores dimensões possíveis ou, um local 
estruturado que possibilite brincadeiras diversifi cadas. 

Mesmo quem mora em apartamento não há necessi-
dade em abandonar o sonho de ter o seu próprio coelho, 
desse modo, certifi que-se que o coelho tenha seu próprio 

espaço cercado ou condomínio de grades, com espaço 
sufi ciente para pular, se esticar e se exercitar.

Para evitar que ele frequente locais inapropriados, te-
nha uma área de segurança.

Como qualquer outro animal de companhia, nossos 
pets necessitam de cuidados que variam de acordo com a 
espécie e sua biologia. A fi m de assegurar a qualidade de 
vida dos mesmos, é imprescindível que o tutor adquira 
conhecimento sobre a espécie e que tenha acompanha-
mento com um médico veterinário periodicamente.

Alcon é tudo de bom!
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CARLOS AUGUSTO NICOLINO
Mestre e Doutor em Patologia Veterinária

COLABORADORES: 
MAX TERNERO CANGANI
Mestre em Microbiologia Agropecuária 
Doutor em Zootecnia

EVA SCHNEIDER
Graduanda em Medicina Veterinária
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A IMPORTÂNCIA DAS 
VITAMINAS PARA A 
SAÚDE DA PELE E 
PELAGEM

Uma condição básica para uma vida saudável é uma 
alimentação saudável. Um alimento balanceado contri-
bui para a manutenção da saúde de gatos e cães e pode 
ajudá-los a se recuperar de alguma doença ou distúrbio. 
Neste texto abordaremos sobre a importância das prin-
cipais vitaminas para auxiliar na manutenção da pele e 
pelagem saudáveis. 

VITAMINA A
A vitamina A está envolvida na regulação do cresci-

mento e diferenciação celular. É essencial para a manu-
tenção da integridade de todo tecido epitelial e é particu-
larmente importante no processo de queratinização das 
células epidérmicas. Os gatos são incapazes de converter 
o ß-caroteno das plantas em vitamina A e, portanto, pre-
cisam receber vitamina A pré-formada. A deficiência de 
vitamina A no é ilustrada por uma pelagem deficiente e 
alopecia. 

BIOTINA
A vitamina H (biotina) é essencial para a integri-

dade da pele. São funções da biotina: Manter a saúde 
e beleza da pele e da pelagem; atuar na degradação de 
glicose, ácidos graxos e determinados aminoácidos no 
corpo, além de ser essencial para a produção de certos 
aminoácidos. A falta de biotina pode causar problemas 
de pele e pelagem. É uma das vitaminas mais ativas para 
obter uma pelagem brilhante e uma pele saudável. A de-
ficiência pode levar à queda de pelo. 

VITAMINA E
A vitamina E é armazenada nos tecidos adiposos, 

no fígado e nos músculos. A vitamina E é um antioxi-
dante biológico que protege as células dos efeitos de ra-
dicais livres e, juntamente com o selênio, é importante na 
manutenção da estabilidade da membrana celular. A de-
ficiência de vitamina E pode causar distúrbios, incluindo 
inflamação e necrose dos tecidos adiposos, alterações dos 
músculos e degeneração do sistema nervoso. 

CONFIRA AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ONLINE EM WWW.REVISTAVETSHARE.COM.BR

VITAMINAS DO COMPLEXO B
As vitaminas do complexo B atuam como enzimas 

em várias funções metabólicas, em particular elas estão 
envolvidas no metabolismo de gorduras, proteínas e car-
boidratos. As deficiências de vitaminas do complexo B 
nos animais podem causar queda de pelo e defeitos de 
queratinização, além de deficiências de ácido pantotêni-
co (vitamina B5), piridoxina (vitamina B6), riboflavina 
(vitamina B2) e niacina (vitamina B3). 

A vitamina B2 contribui para a produção de ener-
gia a partir da gordura, a degradação de aminoácidos 
e a função das mitocôndrias. Também contribui para 
a qualidade da pele e da pelagem do animal. O ácido 
pantotênico é um dos componentes da coenzima A e, 
juntamente com a vitamina B3 (niacina), o ácido panto-
tênico reforça a função da barreira cutânea, contribuindo 
positivamente para a saúde da pele e da pelagem.

A niacina (B3) é um dos componentes de uma co-
enzima necessária para muitos processos no corpo. Além 
disso, a niacina contribui para a resistência da pele e das 
mucosas, juntamente com o ácido pantotênico (vitami-
na B5). A deficiência de niacina pode causar distúrbios 
cutâneos, anorexia e diarreia.

A vitamina B6 está presente em vários alimentos, 
como levedura, gérmen de trigo e carnes. Essa vitamina 
desempenha diversos papéis em processos metabólicos, 
particularmente na síntese e degradação de aminoácidos. 
Também atua como uma coenzima em muitos sistemas 
enzimáticos. A deficiência desta vitamina na alimenta-
ção pode se manifestar como alterações cutâneas, nervo-
sas e sanguíneas.

LARISSA DE LUCCA DRUWE LIMA 
Médica-veterinária - Comunicação 
Científica- Royal Canin Brasil

NUTRIÇÃO 
Informe Royal Canin 
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CAPA
POR MARIANA VILELA, 

DE CURITIBA (PR)

A oxigenoterapia hiperbárica (HBOT) permi-
te que um paciente respire altas concentrações de 
oxigênio ao ser colocado em uma câmara específi -
ca que amplia a pressão de oxigênio medicinal. A 
HBOT consiste no fornecimento de oxigênio puro 
a 100%, sob pressão atmosférica acima do nível do 
mar, habitualmente de duas a três vezes. 

Sistematicamente, o oxigênio transportado pelo 
sangue se eleva em até 20 vezes, atingindo breve-
mente o tecido afetado. Dessa maneira é ampliada 
a quantidade de oxigênio no alvéolo, gerando mais 
moléculas disponíveis na interface alveolar-capilar 
para difusão no sangue. A HBOT auxilia na redu-
ção de processos infl amatórios, estimula a formação 
de novos vasos sanguíneos e crescimento endotelial, 
bem como apresenta funções bactericidas e bacte-
riostáticas. A gama de indicações para esta terapia 
vêm crescendo anualmente.

E por meio de parceria fi rmada entre a Univer-
sidade Federal de Santa Maria (UFSM), a HVM 
Brasil (Hyperbaric Veterinary Medicine) e a Vete-
rinary Hyperbaric Association (VHA - vhavet.org), 
desde junho de 2020, o Hospital Veterinário Uni-
versitário (HVU/UFSM) conta com uma câmara 
hiperbárica específi ca para uso veterinário. Após 
treinamento e credenciamento dos professores e 
pós-graduandos realizado pela VHA, o local tor-
nou-se um centro de referência em pesquisa, ensino 
e extensão em oxigenoterapia hiperbárica (HBOT). 

O executivo da HVM Brasil, Jean Robert Ma-
lek, destaca que a terapia hiperbárica possui diver-
sos usos em medicina veterinária, entre eles trata-
mento de lesões e de diferentes doenças, além da 
preparação pré-cirúrgica dos animais, aumentando 
a chance de sobrevivência à operação. Jean Malek, 
acompanhou a instalação da máquina em 2020, ao 
lado dos professores Daniel Curvello de Mendonça 
Müller e Maurício Veloso Brun, do Departamento 
de Clínica de Pequenos Animais, do Centro de Ci-
ências Rurais da UFSM (CCR).

De acordo com Jean, é um método terapêutico 

que surge com ampla gama de indicações e possibi-
lidades, tornando o local uma referência na região 
sul do Brasil, absorvendo pacientes de diferentes 
cidades e estados. “Todos os pacientes são acom-
panhados por médicos-veterinários e auxiliares ca-
pacitados e credenciados no manejo e operação da 
câmara hiperbárica, garantindo acompanhamento 
completo até o fi m do tratamento. Todos os casos 
são analisados de modo individual e criteriosamen-
te, o que permite divulgar os resultados alcançados, 
ascendendo o objetivo da nossa instituição, cons-
truir e difundir conhecimento”, ressalta.

Na rotina hospitalar, a HBOT é empregada 
em diversos casos, sempre acompanhados por indi-
cação médica. “Destacamos o tratamento de lesões 
teciduais, incluindo feridas causadas por acidentes 
automobilísticos, feridas contaminadas, feridas is-
quêmicas, retalhos de pele comprometidos, obten-
do resultados positivos em todos os casos. Ademais, 
tem-se utilizado esse método terapêutico como 
coadjuvante no preparo de pacientes para procedi-
mentos cirúrgicos, visando atingir parâmetros fi sio-
lógicos satisfatórios”, explica Jean.

OXIGENOTERAPIA 
H I P E R B Á R I C A
na medicina veterinária
Hospital Veterinário Universitário da UFSM conta 
com uma câmara hiperbárica HVM-H1 específi ca 
para uso veterinário

Todos os pacientes
são acompanhados

por médicos-veterinários 
e auxiliares capacitados 

e credenciados no 
manejo e operação da 

câmara hiperbárica, 
garantindo 

acompanhamento 
completo até o fi m do 

tratamento.

Maurício 
Veloso Brun, do 

Departamento
de Clínica de 

Pequenos Animais, 
do Centro de 

Ciências
Rurais da UFSM 

(CCR).
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Na área da pesquisa do centro de terapia hi-
perbárica da UFSM, diferentes estudos estão sen-
do realizados, com ênfase na análise de parâmetros 
hematológicos e hemogasométricos em distintas 
situações, bem como associação da terapia hiperbá-
rica com bioterapia larval. Pesquisas em andamento 
envolvendo HBOT abrangem temas como pacien-
tes sépticos, estabilização de animais submetidos a 
videocirurgias, além do preparo de candidatos ao 
tratamento com endopróteses. “As pesquisas bus-
cam resultados da ação da HBOT frente as diversas 
enfermidades que atingem os pets, contribuindo na 
compreensão do mecanismo de ação dessa terapia 
frente os tecidos doentes. Os resultados continuarão 
a iluminar a comunidade veterinária sobre os efeitos 
da HBOT”, destaca Jean. 
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• Trauma craniano/
medular

• Isquemia cerebral

• Embolia 
fi brocartilaginosa

• Cegueira cortical

• Tetraparesia

• Lesão do nervo 
periférico

• Lesões associadas à 
práticas atléticas

• Hipotensão

• Tendinite

• Choque
(de diferentes causas)

• Desmitis

• Enfarte cardíaco

• Periostite

• Anemia aguda

• Fratura

• Doença de reperfusão

• Laminite

• Intoxicação por 
monóxido de carbono

• Miosite

• Toxicidade por cianeto 

• Lesões por 
esmagamento

• Inalação de fumaça 

• Linfangite

• Hemorragia pulmonar 
induzida por exercício

• Pleurite

• Sinusite 

• Edema pulmonar

• Feridas

• Queimaduras 
térmicas

• Enxertos 
comprometidos

• Envenenamento por 
acidente ofídico e 
araneísmo

• Artrite séptica 

• Septicemia 

• Pancreatite

• Endotoxemia 

• Blastomicose 

• Úlceras

• Doença de Lyme

ALGUMAS INDICAÇÕES DA HBOT

A oxigenoterapia hiperbárica (HBOT) permite 
que um paciente respire altas concentrações de 

oxigênio ao ser colocado em uma câmara específi ca 
que amplia a pressão de oxigênio medicinal.
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PRODUTO:
NUTRALOGIC® MASTIGÁVEIS

PERGUNTAS
E RESPOSTAS
sobre oxigenoterapia hiperbárica 
na medicina veterinária

Como é aplicada a terapêutica 
hiperbárica com oxigênio no 
paciente?
O paciente é colocado em uma câmara de tama-

nho adequado que possibilita um ambiente hiperbá-
rico com o fl uxo de oxigênio em ambiente hermético.

Qual é o objetivo da 
oxigenoterapia hiperbárica? 
O objetivo da oxigenoterapia hiperbárica é au-

mentar a quantidade de oxigênio entregue ao tecido 
doente. À medida que aumentamos a concentração 
de oxigênio no sangue para níveis muito elevados, 
aumentamos a quantidade de oxigênio que se difun-
de no tecido. A terapêutica com oxigênio hiperbári-
co pode ser utilizada isoladamente ou em associação 
com terapias convencionais (medicina integrativa).

Como funciona o protocolo de 
tratamento?
O oxigênio é considerado um fármaco e, assim 

como qualquer outro medicamento, podemos admi-
nistrá-lo em várias doses, frequência da administra-
ção e duração da terapêutica, dependendo da doença 
que será tratada. Por exemplo, um paciente pode ter 
a necessidade de receber duas atmosferas de pressão 
por uma hora cada, por sete a 10 sessões. 

Quais os riscos associados a esta 
terapia? 
Se a terapia for devidamente aplicada, os riscos 

associados à oxigenoterapia hiperbárica são mínimos. 
Como qualquer outro fármaco, há ocasiões em que 
podem ocorrer reações mesmo fora do previsto, mas 
estas são raras. Milhares de pessoas e animais foram 
tratados com sucesso com esta terapia. A toxicidade 
do oxigênio e a barotrauma são duas possíveis rea-
ções da administração de oxigênio sob pressão que 
são monitorizadas continuamente durante o trata-

mento. A incidência destes efeitos é minimizada pela 
dosagem adequada, frequência e duração da pressão 
de oxigênio, pressurização e compressão adequada e 
procedimentos de despressurização.

Existem efeitos secundários da 
oxigenoterapia hiperbárica?
 Os efeitos secundários em animais são raros. Os 

efeitos secundários estudados em seres humanos são 
geralmente transitórios e desaparece quando a tera-
pêutica é interrompida. 

Algumas observações sobre a HBOT:
1. Hiperoxigenação: Respirar oxigênio a 100% 

enquanto estiver abaixo de 2-3 atmosferas de pressão 
entregam 20 vezes mais oxigênio para os tecidos do 
que se respirar ar de normal a (21%) em condições 
normais de vida. Isto fornece ajuda imediata para is-
quemia e comprometimento do tecido, mesmo com 
fl uxo sanguíneo reduzido.

2. Pressão direta: O oxigênio sob pressão di-
minui o tamanho das bolhas de gás levando a re-
absorção. Este é o mecanismo, pois o HBOT trata 
de embolismos gasosos e intoxicação por nitrogênio 
nos tecidos, causados por acidentes de mergulho. 

3. Ações bactericida e bacteriostática: A hipe-
roxigenação dos tecidos aumenta a destruição bac-
teriana e é crítico na cura de infecções resistentes.

4. Vasoconstrição: promove vasoconstrição, 
especialmente em tecidos feridos. A redução do 
edema que ocorre é importante no tratamento de 
queimaduras, lesões por esmagamento e tecidos fe-
ridos em geral.

5. Angiogênese: A HBOT promove fl uxo 
sanguíneo colateral. Os vasos sanguíneos colate-
rais são produzidos por aumento dos fi broblastos 
que promovem o aumento da produção de coláge-
no. Portanto, ocorre neovascularização nos tecidos 
isquêmico e feridos. Estes novos vasos sanguíneos 
colaterais são funcionais, em oposição aos vasos 
sanguíneos lesionados no tecido hipóxico ou tecido 
isquêmico.

6. Estimula a enzima superóxido dismutase 
(SOD): A superóxido dismutase é uma das princi-
pais enzimas com ação antioxidante antioxidantes e 
quelante de radicais livres. HBOT auxilia o tecido 
comprometido e ferido afetado pelos produtos de 
infl amação e pelos radicais livres.

7. Sinergia com os antibióticos: A HBOT 
providencia ação sinérgica com os seguintes antibi-

óticos: fl uoroquinolonas, aminoglicosídeos e anfo-
tericina B. Estes antibióticos utilizam oxigênio para 
transporte através das células membrana.

8. Diminuição do ácido láctico: A HBOT di-
minui a acumulação de lactato no tecido isquêmico, 
o que auxilia muito na cura.

9. Aumento da destruição de anaeróbios: A 
HBOT é muito efi caz contra bactérias anaeróbias. 
Isso prospera em tecido sem oxigênio sufi ciente. A 
HBOT facilita o sistema peroxidase dependente de 
oxigênio, pois os leucócitos matam bactérias (Gill 
e Bell '97)

10. Morte leucocitária oxidativa. Em ambien-
tes anaeróbicos (com oxigênio limitado), a morte 
de certos leucócitos é signifi cativamente reduzida 
pela HBOT. Fornecendo suplementos oxigénio, o 
HBOT amplia a capacidade destrutiva de leucóci-
tos, permitindo assim que mais bactérias sejam des-
truídas (R.M LEACH 1998).

11. Diminuição da in� amação: A HBOT 
diminui a infl amação por vários mecanismos. Ci-
tocinas e outros produtos químicos infl amatórios, 
incluindo ácido láctico, são eliminados com a te-
rapia. O estresse oxidativo os a proteína C reativa 
sofrem redução com a HBOT. A HBOT estimula 
os antioxidantes internos no processo infl amatório. 

12. Aumenta as células tronco: Em resposta 
ao HBOT, as células tronco se deslocam da medula 
óssea para locais com infl amação oito vezes mais ao 
considerar os níveis normais.

DESCRIÇÃO: A Linha Vetnil® Mastigáveis aumentou! O 
Nutralogic®, suplemento que auxilia as defesas naturais 
do organismo dos pets, também está disponível na versão 
comprimidos mastigáveis. Em embalagens exclusivas, os 
comprimidos mastigáveis possuem alta palatabilidade, facilitando 
a aceitação dos cães e gatos e proporcionando um jeito mais fácil 
de cuidar da saúde e bem-estar dos pets em todos os momentos. 
O Nutralogic® Mastigáveis está disponível em frascos com 60 
comprimidos mastigáveis.

FABRICANTE:
VETNIL®
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HBOT COMO COADJUVANTE NO TRATAMENTO
DE NEOPLASMA EXTENSO (HVU110578) 
Paciente encaminhado para cirurgia de ressecção de nó-

dulo sugestivo de mastocitoma, com evolução há mais de um 
ano. Foi realizada a exérese total, com margens de 3cm dos 
quatro pontos equidistantes da neoformação, bem como um 
plano adicional de profundidade. Para reconstrução do defeito 
criado, foi utilizado retalho de padrão axial da artéria ilíaca 
circunfl exa profunda. 

Após análise histopatológica, o nódulo foi caracterizado 
como mastocitoma grau II (Patnaik), alto grau (Kiupel). Após 
24 horas pós-operatórias, foram instituídas três sessões de oxi-
genoterapia hiperbárica (HBOT). 

As sessões duraram 60 minutos (15 minutos de pressuri-
zação, 15 minutos de despressurização), com oxigênio a 100% 
a 22PSI (2,5 ATA), uma vez ao dia, por três dias consecutivos. 
Durante as sessões o paciente permaneceu estável, não apre-
sentado intercorrências. Após a HBOT, o retrato apresentou 
boa evolução, sem pontos de necrose e deiscência de pontos. 

RELATOS DE CASOS

Pacientes atendidos no centro 
de pesquisa HVM/UFSM.

PACIENTE CANINO
ATROPELADO (HVU 111106) 
Paciente canino atropelado com 

lesão extensa em membro torácico di-
reito. Inicialmente os tutores não con-
seguiam levar o paciente até o hos-
pital veterinário, devido a logística 
associada à distância. Então, preconi-
zou-se curativos diários com açúcar. 

Após veterinário responsável pelo 
primeiro atendimento entrar em conta-
to com a equipe responsável pela HBOT 
no HVU/UFSM, optou-se por realizar 
sessões até resolução da ferida. Foram re-
alizadas 10 sessões, a 100% de oxigênio 
com 22PSI durante 60 minutos, em dias 
alternados. Na última avaliação, a pacien-
te apresentava excelente cicatrização com 
a oclusão da ferida quase que completa. 

anúncio
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O Vac&Vet é um programa de 
relacionamento da Boehringer 
Ingelheim feito para valorizar a nossa 
parceria com os médicos-veterinários, 
oferecendo todo o suporte que você 
precisa e benefícios exclusivos. Afinal, 
reconhecer o seu trabalho é a melhor 
forma de evoluirmos juntos.

• Suporte técnico para orientação

• Reembolso em caso de necessidade

• Certificado de participação

• Vantagens exclusivas

Acesse e saiba mais:
https://www.vacvet.com.br

VACINAS 
DE QUALIDADE,
PARCERIA 
DE VERDADE.
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As águas brasileiras abrigam cerca de 40 espécies de 
aves da ordem dos Procellariiformes, número que repre-
senta um terço da diversidade global do grupo, e mais de 
dois terços da diversidade no oceano Atlântico. Pesqui-
sadores do Projeto Albatroz, patrocinado pela Petrobras, 
realizaram uma pesquisa com contagens de aves feitas 
em mais de 900 lances de pesca feitos nas regiões Sul e 
Sudeste do Brasil entre os anos de 2002 e 2017, revelan-
do a presença destas quatro espécies durante todo o ano 
na costa brasileira. O estudo foi o primeiro a verificar 
a distribuição espacial e sazonal das diferentes espécies 
de albatrozes-gigantes associados a embarcações da frota 
nacional de espinhel pelágico. 

Os albatrozes são espécies oceânicas subantárticas, 
ou seja, são aves que passam a maior parte da vida sobre 
o oceano e retornam às ilhas localizadas no Atlântico Sul 
e Nova Zelândia, a cada um ou dois anos, apenas para se 
reproduzir. Das 40 espécies de aves procellariformes, o 
Projeto Albatroz pesquisou quatro das seis espécies do 
gênero Diomedea, chamadas de albatrozes-gigantes: 
albatroz-viageiro (D. exulans), albatroz-real-do-sul (D. 
epomophora), albatroz-real-do-norte (D. sanfordi) e o 
albatroz-de-Tristão (D. dabbenena).

Devido a fatores como poluição por microplástico, 
mudanças climáticas, introdução de espécies exóticas 
em seu habitat e especialmente a captura incidental pela 
pesca de espinhel, estas aves estão ameaçadas de extinção 
em diferentes níveis. A frota de espinhel pelágico brasi-
leira apresenta uma das maiores taxas de captura de aves 

Albatrozes-gigantes 
frequentam o Brasil 
durante todo o ano
Dados chamam atenção para o potencial 
impacto da frota nacional de espinhel pelágico 
sobre espécies ameaçadas de extinção

marinhas do mundo. Estima-se que a pesca de espinhel 
globalmente seja responsável pela morte de até 320 mil 
aves marinhas anualmente e, destas, até 14 mil podem 
ocorrer em águas brasileiras, sendo 5 mil em pescarias de 
espinhel pelágico e 9 mil em pescarias de petrecho misto.

A pesquisa ‘Distribuição espaço-temporal de alba-
trozes-gigantes Diomedea spp. associados a pescarias de 
espinhel pelágico no sul e sudeste do Brasil’ buscou ana-
lisar a distribuição dessas espécies no Brasil e em águas 
internacionais adjacentes a fim de gerar subsídios para 
a avaliação de potencial impacto desta modalidade pes-
queira na mortalidade das aves e ter mais informações 
para novas estratégias de conservação.

DISTRIBUIÇÃO SAZONAL
Embora os albatrozes sejam avistados próximos à 

costa brasileira com mais frequência durante o inverno, 
quando eles migram das águas geladas do Atlântico Sul 
em busca de alimento e temperaturas mais amenas, a pes-
quisa revelou que algumas espécies também podem ser 
encontradas no restante do ano. Dos 912 lances de pesca 
analisados na amostra da pesquisa, albatrozes-gigantes 
foram observados nas proximidades de 41,4% deles. 

Os registros foram agrupados em quatro categorias, 
seguindo padrões de bico e plumagem: albatroz-via-
geiro e albatroz-de-Tristão, de difícil separação a partir 
de caracteres de plumagens, e distinguíveis apenas por 
morfometria, foram incluídas em uma categoria única; 
os albatrozes-reais do sul e do norte foram identificados 

como categorias separadas, com base em padrões de co-
loração da plumagem. Por fim, aves em condições que 
não permitiram ter suas características específicas avalia-
das foram incluídas na categoria dos albatrozes-gigantes.

Entre a primavera e o verão, houve registro de al-
batrozes-gigantes em 35,5% dos 285 lances de pesca 
amostrados, e no período de outono/inverno, em 44,1% 
dos 627 lances. Os padrões de frequência de ocorrência 
por espécie variaram sazonalmente: nos meses quentes, o 
grupo formado por albatrozes-viageiros e albatrozes-de-
-Tristão foi o mais frequente (17,5%) nos arredores dos 
barcos de pesca, seguido pelos indivíduos não identifi-
cados em nível de espécie (12,6%), albatroz-real-do-sul 
(4,2%) e albatroz-real-do-norte (1%). 

Já nos meses mais frios, o grupo de espécie não 
identificada foi o mais frequente no entorno dos bar-
cos de pesca monitorados (18,5%), seguido pelo grupo 
albatrozes-viageiros e albatrozes-de-Tristão (13%), alba-
troz-real-do-norte (6,5%) e albatroz-real-do-sul (6,2%).

INTERAÇÃO E MONITORAMENTO
De acordo com Gabriel Canani Sampaio, biólogo 

doutorando em Oceanografia Biológica pela FURG e 
pesquisador colaborador do Projeto Albatroz em Rio 
Grande (RS), os dados da pesquisa expandem o conhe-
cimento sobre a utilização da Zona Econômica Exclusi-
va brasileira, e águas internacionais adjacentes, por essas 
aves para além dos registros anteriores, especialmente no 
caso dos albatrozes-reais-do-sul (D. epomophora) e al-
batrozes-reais-do-sul (D. sanfordi).

“Entender os padrões de distribuição de espécies 
oceânicas é um desafio em qualquer cenário, seja por 
censos a bordo ou rastreamento. Fazer isso com espécies 
menos frequentes, como os albatrozes-reais, requer um 
esforço temporal e de amostragens extenso, de forma a 
dar mais robustez aos resultados. Neste trabalho utiliza-
mos o maior banco de dados sobre avistagens dessas aves 
no Atlântico Sul Ocidental, que é o resultado de mais de 
30 anos de parceria entre o Projeto Albatroz e empresas 
de pesca, que nos levam a bordo para realizarmos nos-
sas pesquisas. Estes resultados são muito importantes, e 
reforçam que as regiões oceânicas brasileiras são muito 
importantes para os albatrozes e petréis.”

Outra espécie identificada em águas brasileiras du-
rante todo o ano foi o albatroz-de-Tristão (D. dabbene-
na), criticamente ameaçada de extinção. Estima-se que 

a Ilha Gough e a Ilha Inacessível, únicos santuários de 
reprodução desta espécie no mundo, tenham cerca de 
2500 casais reprodutivos. Dentre os resultados da pes-
quisa, um dos pontos importantes, é o fato de que estas 
aves estão em nossas águas durante o período de cuidado 
parental, devido à proximidade de suas colônias, sendo 
importantes para o sucesso reprodutivo da espécie.

Para Caio Marques, gerente técnico do Projeto 
Albatroz, o estudo trouxe à tona dados relevantes que 
somam esforços à conservação em águas brasileiras e 
internacionais. “Os padrões de frequência de ocorrên-
cia e abundância revelados pela pesquisa demonstram a 
presença de albatrozes-gigantes durante todo o ano, nos 
ajudando a entender melhor a biodiversidade marinha 
brasileira e o potencial impacto da frota nacional de es-
pinhel pelágico sobre essas espécies ameaçadas”, afirma. 
“Estes dados poderão ser compartilhados com pesqui-
sadores dos países vizinhos e servir de subsídio para a 
criação de políticas públicas que contribuam para a con-
servação destas espécies em escala global”.

PROJETO ALBATROZ
Reduzir a captura incidental de albatrozes e pe-

tréis é a principal missão do Projeto Albatroz, que tem 
o patrocínio da Petrobras. O Projeto é coordenado pelo 
Instituto Albatroz - Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) que trabalha em parceria 
com o Poder Público, empresas pesqueiras e pescadores. 

A principal linha de ação do Projeto, nascido no 
ano de 1990, em Santos (SP), é o desenvolvimento de 
pesquisas para subsidiar Políticas Públicas e a promoção 
de ações de Educação Ambiental junto aos pescadores, 
jovens e às escolas. O resultado deste esforço tem se tra-
duzido na formulação de medidas que protegem as aves, 
na sensibilização da sociedade quanto à importância da 
existência dos albatrozes e petréis para o equilíbrio do 
meio ambiente marinho e no apoio dos pescadores ao 
uso de medidas para reduzir a captura dessas aves no 
Brasil.

Atualmente, o Projeto mantém bases nas cidades de 
Santos (SP), Itajaí e Florianópolis (SC), Itaipava (ES), 
Rio Grande (RS), Cabo Frio (RJ) e Natal (RN).

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.PROJETOALBATROZ.ORG.BR
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Como lidar com o tutor 
quando o pet estiver 
com doença terminal
Conteúdo completo será apresentado no Congresso PET VET, que 
reunirá profissionais para debater as tendências da medicina veterinária

Quem convive com animal de estimação sabe o 
quanto é difícil imaginar ele sentindo qualquer dor. 
Agora, imagine levar seu pet no veterinário e descobrir 
que ele está com uma doença terminal. Se é uma situa-
ção difícil para o tutor ter que ouvir isso, para o veteri-
nário, requer muita empatia e sabedoria para compre-
ender o que o humano está passando e acolhê-lo nesse 
momento tão delicado.

Com o intuito de ajudar os veterinários a lidar 
com o tutor quando o assunto for doença terminal, 
o professor assistente doutor da Faculdade de Ciên-
cias Humanas e da Saúde (PUCSP), doutor Mauro 
Landzman, realizará uma palestra no Congresso PET 
VET, dedicado à profissionais de medicina veterinária, 
onde mostrará como o vínculo entre o ser humano e o 
animal se mantém em diversos momentos da existên-
cia de ambos, como termina e de que forma ocorre a 
dinâmica dessa relação. 

Segundo o professor, poucos são os veterinários 
que têm consciência do seu papel nessa circunstância. 
“Ao se defrontar com um animal com doença terminal, 
grande parte dos profissionais não sabem a melhor for-
ma de lidar com o tutor e isso gera uma decepção mui-
to grande, pois o tutor tem no veterinário uma relação 
de confiança. Ele tem a expectativa de um acolhimento 
do profissional naquele momento de tanto sofrimento 
que é lidar com o luto iminente”, afirma.

É fundamental saber o que é uma doença terminal 
e como ocorrem os ciclos vitais humano e animal para 
conseguir lidar adequadamente com o tutor nessas ho-

ras. “Se você entende o que significa uma doença ter-
minal e como isso afeta o vínculo entre o ser humano e 
o animal, você compreende como ele funciona, não do 
ponto de vista intelectual, mas do afetivo. Saber lidar 
com isso e entender qual é o seu lugar nesse momento 
tão difícil da vida do tutor ajuda o profissional a ser 
mais humano, a trazer qualidade no seu atendimento, 
especialmente uma qualidade humana de respeito”, ex-
plica o professor.

Além de Landzman, outros grandes médicos-ve-
terinários estarão presentes no evento - como Dra. Fla-
via Clare, Dra. Elaine Mello, Dr. Luciano Giovaninni, 
Dr. Roberto Fecchio, Dr. Rodrigo Rabelo e Dr. Ceres 
Faraco, e vão abordar os mais diversos temas, entre eles: 
dermatite atópica canina, cegueira súbita, incontinên-
cia urinária em cães, odontologia em pets não conven-
cionais, o veterinário de animais selvagens, crises e ci-
catrizes nos cães pós pandemia, entre outros. Ao todo, 
serão mais de 60 horas de muito conteúdo técnico e 
mais de 50 palestrantes, todos referência em suas res-
pectivas áreas. 

Organizado pela promotora NürnbergMesse Bra-
sil e com curadoria da Hiria NM, o Congresso PET 
VET, que espera reunir 850 congressistas, acontece de 
30 de novembro a 02 de dezembro, das 9h às 17h, no 
São Paulo Expo. 

As inscrições estão abertas e
podem ser realizadas no site
petvetexpo.com.br/credenciamento
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Caminhada 
com cães 
do abrigo
Cão sem 
Dono

PremieRpet® e ABFel 
FIRMAM PARCERIA 

A Elanco Saúde Animal em parceria com a 
ONG Cão sem Dono, realizou dia 14 de outubro, 
em Itapecerica da Serra (SP), um grande passeio com 
os cães assistidos pela instituição. Os voluntários que 
acompanharam os cães eram colaboradores da Elanco 
e seus familiares e amigos, além dos profi ssionais da 
ONG.

A iniciativa, realizada no Dia do Propósito da 
Elanco, integra o movimento “Adoção de Responsa”, 
criado pela empresa para conscientizar as pessoas so-
bre a importância da adoção responsável. 

Segundo estudo realizado com mais de 4 mil tu-
tores no Brasil e mencionado na Tese de Mestrado 
“Expectativas dos adotantes de cães domésticos (Ca-
nis lupus familiaris) e motivos de sua devolução” do 
zootecnista e especialista em comportamento animal, 
Renato Zanetti, cerca de 14% das adoções não são 
bem-sucedidas e muitas vezes acabam na devolução 
do animalzinho.  Zanetti também participou do pas-
seio e deu lições importantes sobre comportamento 
animal aos presentes. 

“Esse é um projeto que vai ao encontro do Pet 
Pledge, um compromisso assumido pela Elanco para 

O Brasil já tem a segunda maior população de 
pets do mundo e crescimento de felinos se destaca. 
Já são mais de 24,7 milhões de gatos e o número vem 
aumentando cerca de 3% ao ano, rumo à liderança no 
universo pet, segundo dados da Associação Brasileira 
da Indústria de Produtos para Animais de Estimação 
(Abinpet) de 2019.

 Para acompanhar esse avanço, é importante que 
os médicos-veterinários busquem especialização e se 
mantenham atualizados, a fi m de atender as neces-
sidades de cuidados da espécie e as expectativas dos 
tutores. E visando justamente promover cada vez 
mais a expansão e a excelência da Medicina Felina 
no país, a PremieRpet® acaba de se unir à Academia 
Brasileira de Clínicos de Felinos (ABFel).

 “A medicina felina cresce a passos largos no Bra-
sil e os profi ssionais da área necessitam de constante 
aprimoramento. Acreditamos que nossa parceria com 
a ABFel trará um importante impulso para a especia-
lidade, agregando cada vez mais crescimento científi -
co e especializado aos profi ssionais”, aponta Madale-
na Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e 
marketing corporativo da PremieRpet®.

A ABFel oferece uma série de atividades de ex-
tensão em Medicina Felina, tais como cursos de atu-
alização, palestras técnicas e congressos, com partici-
pação aberta a médicos-veterinários já formados ou 
graduandos. Além disso, a Academia é a única enti-
dade ofi cialmente habilitada pelo Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV) para conceder o 
título de especialista em Medicina Felina. 

 “Nossa parceria com a PremieRpet® impulsio-
nará a implementação de diversos projetos e isso fa-
vorece os associados que, cada vez mais, terão acesso 

levar saúde e bem-estar a, pelo menos, 100 milhões de 
pets em todo o planeta até 2030, contribuindo para 
uma melhoria da qualidade de vida das pessoas e dos 
pets”, explica Danielle Modena, gerente de Corporate 
Aff airs da Elanco Brasil. “A adoção é um dos meios 
que permite aos tutores compreenderem e experimen-
tarem os benefícios dos pets na vida das pessoas, além 
de possibilitar que animais em situação vulnerável 
possam vivenciar o amor de um lar”, destaca. 

O Dia do Propósito Elanco é a data em que glo-
balmente a empresa incentiva seus colaboradores a se 
envolverem em causas sociais diversas. “Desde 2014, 
o Dia do Propósito já somou mais de 95 mil horas 
de voluntariado, benefi ciando 855 projetos sociais ao 
redor do mundo todo”, diz a executiva.

Além disso, para chamar a atenção para o tema e 
ampliar o simbolismo da iniciativa, a Elanco e a Cus-
coloko desenvolveram a coleção exclusiva “VIRA”, 
que já está disponível para a compra no site da Cusco. 
Toda a renda obtida com as vendas será integralmente 
destinada ao Movimento Adoção de Responsa e seus 
projetos junto a ONGs que acolhem animais em situ-
ação de vulnerabilidade.

FIRMAM PARCERIA 

aos conteúdos técnicos de excelente qualidade. Cria-
remos um universo de oportunidades que serão mui-
to bem-vindas, tanto para os nossos associados quan-
to para a medicina felina como um todo”, comemora 
Cristiano Nicomedes, presidente da ABFel.

 Para a diretora de comunicação da ABFel, Ro-
meika Herminia, a união com a PremieRpet® é si-
nônimo de crescimento cientifi co. “É com satisfação 
e orgulho que recebemos a PremieRpet® como par-
ceira, uma empresa que aposta e investe na medicina 
veterinária. Essa valorização é muito importante para 
nós que fazemos e idealizamos uma medicina felina 
nos quatro cantos do Brasil”, ressalta.
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Linha de suplementos mastigáveis

Pet Idoso 

A Vetnil® traz ao mercado mais um lançamento. A 
Linha Vetnil® Mastigáveis agora conta com o Nutra-
logic® Mastigáveis, suplemento com alta concentração 
de nutrientes antioxidantes, ideal para auxiliar as defesas 
naturais do organismo em todas as fases da vida dos pets, 
contribuindo assim para a manutenção da saúde e bem-
-estar dos animais. O Nutralogic® Mastigáveis contém 
em sua fórmula as vitaminas A, C, E, ácido fólico; beta 
caroteno; aminoácidos como arginina, glutamina, taurina 
e cisteína; probiótico (Saccharomyces cerevisiae) e prebi-
óticos, MOS e beta glucanas; ômega 3, ômega 6; mine-
rais como cobre, zinco e selênio; carotenoides; extrato de 
Echinacea e extrato de Quillaja saponaria. Esses nutrien-
tes conferem ações antioxidante, pré e probiótica, funda-
mentais para a defesa do organismo em animais fi lho-
tes, adultos, idosos e gestantes, além de serem benéfi cos 
em condições de estresse, como transporte e vacinação.

 A nova versão mastigável estará disponível em 
frascos com 60 comprimidos. Com a mesma qualidade 
dos produtos já conhecidos da marca, a linha apresenta 
os suplementos em uma opção mais prática, divertida e 

saborosa. Em embalagens exclusivas, os comprimidos 
mastigáveis possuem alta palatabilidade, facilitando a 
aceitação dos cães e gatos e proporcionando um jeito 
mais fácil de cuidar da saúde e bem-estar dos pets em 
todos os momentos. Além do Nutralogic® Mastigáveis, 
já fazem parte da linha os suplementos Geripet® Masti-
gáveis e Hepvet® Mastigáveis. 

Com o passar do tempo e o avanço da idade, os pets precisam de cuida-
dos redobrados. Apesar de alguns problemas e alterações serem comuns nessa 
faixa etária, com a atenção e as medidas de prevenção necessárias, é possível 
aumentar sua longevidade e tê-los por mais tempo, de forma saudável, em 
nossa companhia. Por isso, pensando em reforçar aos tutores sobre os prin-
cipais cuidados nessa fase, a Vetnil®, parceira de quem cuida, lançou a Cam-
panha Setembro Pet Idoso – Mês de Cuidados com os Pets Idosos Vetnil®.

 A ação contou com uma série de quatro vídeos apresentados pela mé-
dica-veterinária Maria Alessandra Martins Del Barrio, especialista em Me-
dicina Felina e Geriatria Veterinária, e compartilhados nas redes sociais da 
Vetnil®, durante o mês de setembro. A especialista aborda os seguintes e re-
levantes temas: “Como saber se meu pet é idoso?”; “Quais as principais do-
enças que acometem os pets idosos?”; “Síndrome da Disfunção Cognitiva” e 
“Cuidados essenciais com os pets idosos”.

Os vídeos estão disponíveis nas redes sociais da Vetnil®.

Assista ao vídeo e saiba mais:
youtube.com/watch?v=UQNZmivvj3s

CONFIRA OS VÍDEOS EM:

Youtube:
https://bit.ly/3lrpoOO

Instagram:
@vetnilofi cial

Facebook:
Vetnil 
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