Newsletter de Dezembro
Cuidados a ter durante o Natal
Este mês decidimos alertar para os cuidados que deve ter com o seu animal de
estimação durante o Natal. A época natalícia está normalmente associada a grandes
festividades, alterações de rotina, reuniões familiares e muita doçaria. Por este
motivo, deve dedicar algum tempo a garantir o bem-estar do seu gato e cão.
Antes da noite de Natal já deve ter alguns cuidados em casa, principalmente se tem
gatos. Os felinos gostam de brincar com os ornamentos de natal, de trepar à árvore
e têm grande curiosidade por decorações luminosas ou com brilho. Limite o acesso
do seu gato aos enfeites. Assim evitará qualquer tipo de lesão e manterá a árvore
intacta até ao final das festividades.

A maior tentação dos donos é a partilha da ceia de Natal com o seu melhor amigo.
Dê apenas alimentos próprios para animais e, caso pretenda dar um mimo, opte
por biscoitos de cão ou gato. Alerte toda a família para a importância de não
partilhar comida, principalmente chocolate e doces. Não se esqueça que o chocolate
é tóxico para os nossos animais de companhia!
Caso utilize velas, vigie sempre o seu animal enquanto estas estiverem acesas.
Alguns patudos mais curiosos podem magoar-se ou provocar estragos em casa.

Alguns animais mais tímidos preferem evitar a confusão do Natal e resguardar-se
num lugar confortável e protegido. Disponibilize sempre um local que o seu animal
goste e onde se possa refugiar.
Se tem um cão muito energético que fica demasiado entusiasmado com a dinâmica
natalícia, tente gastar-lhe energia durante o dia. Opte por exercício físico e mental
para garantir que tem uma noite tranquila.

Por fim, quando o serão parece estar mais calmo, os patudos mais relaxados e as
prendas distribuídas, ainda é preciso ter atenção aos papéis de embrulho e
respectivas fitas. Tanto os gatos como os cães podem facilmente ingeri-los. À
medida que os presentes forem abertos, arrume todos papéis e limite o acesso do
seu animal.

A Clínica Veterinária Covelovet deseja a todos um Feliz Natal.

