Newsletter de Março
Cuidados a ter com a chegada da Primavera
A Primavera está prestes a bater-nos à porta e com ela chega também a vontade de
apanhar sol, dar uns bons passeios, viajar e visitar novos cantinhos agradáveis.
Contudo, o bom tempo também acarreta alguns cuidados para manter o seu animal
sempre em segurança.
Os gatos têm um gosto especial em deitar-se no parapeito da janela a apanhar sol.
Alguns, mais curiosos, podem facilmente cair quando a janela está aberta. Não se
esqueça de as manter sempre bem fechadas e certifique-se que o seu gato não se
encontra numa divisão em que a janela esteja aberta.

Nesta altura do ano as flores começam a nascer e a libertar grande quantidade de
pólen e outros alergéneos que podem despoletar crises de asma ou dermatites
alérgicas. Se tem um cão susceptível evite passeá-lo em locais com gramíneas, por
exemplo. Se tem um gato com asma, evite abrir as janelas quando há grande carga
de alergéneos suspensos no ar.

Na Primavera os dias também começam a ficar maiores e dar um passeio ao fim da
tarde com o seu cão torna-se cada vez mais apelativo. Não hesite em fazê-lo porque
o seu animal agradece. Contudo deve adoptar um conjunto de medidas preventivas
para um passeio harmonioso. Não passeie sem trela, principalmente em locais com
tráfego automóvel.

Se o seu cão é geriátrico ou tem alguma patologia deve adaptar a distância e
intensidade do passeio às capacidades do animal. Evite ritmos intensos, corridas ou
passeios prolongados e evite as horas de maior calor.
Não se esqueça que para garantir o bem-estar do seu cão, este deve passear todos
os dias e pelo menos duas vezes por dia.
Se costuma passear o seu gato no exterior, opte pelas horas mais frescas e com
menos movimento. Mais uma vez, o seu animal agradece e terá um passeio mais
tranquilo!

A Primavera é também propícia para o aparecimento de inúmeros insectos como a
lagarta do pinheiro (também conhecida por processionária), potencialmente
perigosos para os nossos animais. Evite passear o seu cão em jardins com pinheiros!
O contacto do focinho ou língua do animal com a lagarta leva à necrose de várias
estruturas como a língua, a cavidade oral ou o esófago!

Passeios longos ao ar livre são cada vez mais aliciantes mas deve ter sempre atenção
a produtos tóxicos como insecticidas e raticidas que possam estar distribuídos pelo
ambiente. Uma vez mais, evite andar com o seu animal sem trela!

Em caso de dúvida ou necessidade de mais informação, a Clínica
Veterinária Covelovet terá todo o gosto em ajudar!

