Festas de fim de ano representam perigo para os animais
O fim de ano se aproxima e a expectativa com os detalhes das festas aumenta. Não deixe de
colocar no seu check-list os cuidados alimentares com seus pets. Durante as festas de fim
de ano, o número de casos de intoxicação alimentar em animais aumenta. Muita gente
pensa que vai agradar o pet dando a ele a comida do próprio prato, mas aquele ‘pedacinho’
da ceia pode ter graves consequências. Isso sem contar que, além do que está na mesa, a
decoração natalina também pode representar um risco a saúde dos bichinhos.
O médico-veterinário Rodrigo Soares Mainardi, membro da Comissão de Clínicos de
Pequenos Animais e conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado
de São Paulo (CRMV-SP), explica que os pratos festivos, como peru ,tender e pernil, por
exemplo, são preparadas com muito tempero e com vários condimentos que podem ser
tóxicos para os animais. “Além disso, os pets acostumados com ração possuem uma flora
gastrointestinal preparada para uma dieta de composição balanceada e uma mudança
repentina na alimentação, com excesso de proteína e gordura, já é o suficiente para causar
vômitos e diarreias severas.”
Apesar de parecerem inofensivos, os tradicionais panetones, bolos, e frutas secas são
perigosos para os animais de estimação. "Alimentos simples como uvas e passas
predispõem o surgimento de insuficiência renal grave nos cães. Chocolate também é
contra indicado devido sua alta capacidade de intoxicar os animais. A resistência
individual de cada pet é que vai dizer o grau de severidade do problema, porém os animais
mais sensíveis podem evoluir ao óbito", explica Mainardi.
Como evitar e identificar problemas
Para a Noite Feliz não virar um pesadelo para o seu pet, é preciso ter cuidado redobrado
com os alimentos disponíveis nas mesas. Oriente seus convidados a não compartilharem
os alimentos da ceia com cachorros e gatos. Caso você queira caprichar na refeição do seu
pet nos dias de festa, opte por biscoitos ou snacks desenvolvidos especialmente para
animais.
Outra opção é preparar um cardápio próprio para seu pet com o auxílio de seu médicoveterinário de confiança. “Muitos animais passam o réveillon internados por abusos e
descuidos no Natal. A prevenção é sempre a melhor opção”, afirma Mainardi.
Se mesmo seguindo todas as dicas seu pet ingerir algum alimento inadequado, fique atento
aos sintomas mais comuns de intoxicação alimentar: vômito, apatia, diarréia, dor
abdominal e convulsões. Não medique sem a orientação de um profissional e procure um
médico-veterinário imediatamente para iniciar o tratamento.
Cuidados com a decoração
Existe ainda o risco relacionado aos enfeites. De acordo com o médico-veterinário Rodrigo
Mainardi, os tutores precisam ficar atentos. “É preciso ter cuidado com a decoração e luzes
pisca-pisca. É comum animais ingerirem enfeites causando sérios ferimentos a dentes,
boca, garganta e estômago. Em alguns casos, o único tratamento é a cirurgia”, relata o
integrante da Comissão de Clínicos de Pequenos Animais do CRMV-SP.

O médico-veterinário lembra também das brincadeiras dos pets com o tradicional piscapisca que podem resultar em descargas de eletricidade. “Os choques elétricos podem ter
gravíssimas consequências. Para evitá-los, é preciso esconder os fios, deixando-os fora do
alcance dos animais ou prender todo o cordão aparente com fitas adesivas”, finaliza
Mainardi. Em ambos os casos, é preciso procurar o médico-veterinário.

Sobre o CRMV-SP
O CRMV-SP tem como missão promover a Medicina Veterinária e a Zootecnia, por meio da
orientação, normatização e fiscalização do exercício profissional em prol da saúde pública,
animal e ambiental, zelando pela ética. Ele é o órgão de fiscalização do exercício
profissional dos médicos-veterinários e zootecnistas do Estado de São Paulo, mais de 32
mil profissionais ativos. Além disso, assessora os governos da União, Estados e Municípios
nos assuntos relacionados com as profissões por ele representadas.
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