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Cães recebem tratamento especial em pet shop
Veterinário diz que produtos não são supérfluos
Ao contrário do que a maioria da população pensa, os produtos para os
animais - na opinião de Antonio Lobão Médico-veterinário homeopata não são supérfluos e muitos extremamente necessários para evitar
complicações à saúde de cães e gatos.
Quem sempre quis colocar um vestido de soft na cachorrinha poodle, mas
nunca o fez por medo de ser considerado ridículo - segundo Lobão - pode
comprar o traje sem constrangimentos.
“Os cães de pequeno porte são friorentos e, por isso, durante o inverno, é
recomendada a utilização de roupas de tecidos quentes porque protegem os
pulmões e o coração do animal”, justificou.
O veterinário também recomenda a utilização de rações específicas para os
animais que já manifestaram alguma debilidade no organismo. Mas, antes,
é necessário passar por uma avaliação profissional para detectar diabetes,
problemas cardiorrespiratórios, obesidade, entre outras.
Lobão lembrou que escovar diariamente os dentes é uma prática que deve
ser incluída na rotina do animal. "Evita o surgimento de tártaro, previne
cáries e acaba com o mau-hálito", explicou.
Contudo, para evitar problemas no estômago do animal, ele alertou que o
creme dental utilizado não é especial. "Em hipótese alguma, o dono poderá
usar a pasta de dente convencional".
VAIDADE - Além de cooperar com a saúde do animal, usar os cerca de
cinco mil itens que são vendidos nos pet shop pode trazer um benefício
indireto ao animal.
O veterinário ressaltou que um cão bem cuidado e com bom hálito
permanece mais próximo dos proprietários, recebendo carinho e atenção. Já
os que não têm igual tratamento ficam "abandonados" no fundo da casa.
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O mesmo acontece com os que usam roupas e chapéus. "Nas ruas, eles são
muito elogiados e isso faz bem para a vaidade do cão", disse.
Mas, não são todos os cães que aceitam que os donos coloquem roupas e,
nestes casos, segundo Lobão, é melhor não insistir muito para que eles não
fiquem irritados e, conseqüentemente, agressivos.

Leia o artigo de Antonio de Oliveira Lobão:
PORQUE ME TORNEI UM HOMEOPATA
http://www.cesaho.com.br/publicacoes/arquivos/artigo_20_cesaho.PDF
Atualmente é Diretor Geral do CESAHO que oferece
Curso de Homeopatia para agrônomos.
Curso de Homeopatia para médicos e
Curso de Homeopatia para veterinários.
http://www.cesaho.com.br/cursos/index.aspx
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