
brechó - A Associação Focinho Amigo, de Nova Petrópolis, promove o 6o Bazar & Bre-
chó Focinho Amigo. O evento ocorre no próximo sábado e no domingo, das 9 às 15 horas, 
na Sociedade Tiro ao Alvo. Na ocasião, todos os produtos serão comercializados a preços 
simbólicos, como roupas, calçados, brinquedos, bijus, eletroeletrônicos, artigos decorativos 
e livros. O valor arrecadado com as vendas será utilizado na manutenção da Associação, 
como pagamento de despesas veterinárias, medicamentos e internações.

3065-8072   animalescas@gruposinos.com.br
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Novembro azul também 
serve de alerta para os pets

 Estamos no Novembro Azul, mês que 
lembra a importância de prevenir o cân-
cer de próstata. O alerta não vale ape-
nas para os homens. Cães e gatos tam-
bém sofrem com o problema e dependem 
de seus tutores para garantir a saúde da 
próstata. 
 O mês não conta com campanhas insti-
tuídas em relação a doenças de câncer de 
próstata em cães. Mas, segundo o presi-
dente do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Rio Grande do Sul, Rodri-
go Lorenzoni, a motivação da campanha 
também serve de reflexão para buscar-
mos dar atenção aos nossos bichinhos. 
“Os cães machos podem desenvolver um 
aumento da glândula prostática à medida 
que ficam mais velhinhos. Em alguns ca-
sos também podem apresentar câncer da 
próstata”, salienta o profissional.
 Lorenzoni destaca ainda que as patolo-
gias da próstata são mais frequentes em 
cães machos não-castrados acima de sete 
anos de idade. A causa mais frequente se 
deve às mudanças hormonais que ocor-
rem com o avançar da idade do pacien-
te, sabendo-se que a castração tem caráter 
preventivo e terapêutico nesta patologia. 
“O tratamento mais usual é o cirúrgico, no 
caso a castração, que promove a redução 
drástica do volume prostático em 40 a 60 
dias”, explica. “Também pode ser tentado 
o tratamento com medicamentos para es-
te fim, como a finasterida”, complementa. 

OutubrO rOsa 
 O método de prevenção mais eficaz ao 
câncer de mama em cadelas e gatas é a 
castração. Conforme Lorenzoni, quando 
feita antes do primeiro cio em cadelas, o 
risco reduz em mais de 90%. Tanto ca-
delas quanto gatas podem ser esteriliza-
das a partir do sexto mês. Já a grande vilã 
nessa história é a injeção contraceptiva, 
ainda muito usada para evitar ninhadas 
indesejadas.

MURAL DE 
ADOÇÃO

RAfAEL hARtMAnn/ARqUivo pEssoAL

Me chamo Agnes, sou adulta, 
porte pequeno, já estou cas-
trada e vacinada. Convivo tran-
quilamente com outros cães e 
sou muito querida. Mereço um 
lar cheio de amor. Mesmo ten-
do dificuldades para caminhar 
com as patinhas traseiras, ado-
ro correr, brincar e não preciso 
de cuidados especiais. Me ado-
ta? Contato com Thalia Silva pe-
lo fone (51) 99634-2487.

Eu sou o Sheik, um grande 
guerreiro resgatado muito do-
ente no ano passado. Fui ado-
tado quando melhorei mas, in-
felizmente, devolvido pela minha 
antiga família. Sou um cãozinho 
amável, fiel, cheio de energia e 
um ótimo cão de guarda. Me 
ajude a encontrar um lar? Con-
tatos: (51) 98200-5405.

Eu sou a Pulga. Um doce de ca-
chorrinha, de porte médio. Estou 
castrada e vacinada. Já fui atro-
pelada, maltratada e tive cinomo-
se, mas mesmo assim sou mui-
to amorosa e adoro carinho. Me 
adota? Contato com Sara Ribas 
pelo telefone (51) 99311-2022.

Cães machos podem desenvolver um aumento da glândula prostática

ani

a melhor forma de prevenção
Para Lorenzoni, a melhor for-

ma de prevenir o câncer de prós-
tata é fazer acompanhamentos 
rotineiros com o veterinário, pelo 
menos duas vezes ao ano, a par-
tir dos sete anos de vida do cão. 
“O veterinário pode fazer alguns 
procedimentos para o diagnósti-
co precoce, como a palpação re-
tal e exames de imagem como a 

ecografia abdominal. Esses exa-
mes devem ser de rotina para cão 
idoso”, explica. Assim como para 
os homens, é de suma importân-
cia darmos devida atenção aos 
nossos bichinhos. “Em razão das 
doenças de próstata terem, em 
geral, evolução silenciosa, só le-
vando ao aparecimento de sinais, 
como dificuldade de urinar, defe-

car e dor abdominal quando já há 
um aumento importante da glân-
dula, recomenda-se a observação 
dos hábitos do animal de estima-
ção de forma frequente”, comple-
menta o profissional, destacando 
que a avaliação do médico veteri-
nário pelo menos duas vezes ao 
ano é essencial para que se de-
tecte as alterações.

na CaUSa: Marley, um Golden Retriever de 5 anos, apoia os ideais do novembro azul dos pets
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  A Fórmula Animal, especiali-
zada em oferecer medicamen-
tos manipulados, sempre vi-
sando à prevenção, tratamento 
e bem-estar dos pets, terá sua 
inauguração em Novo Hambur-
go nesta semana. O evento tem 
início hoje e segue até sexta-
feira. A farmácia, que fica na 
Rua São Jacó, 71, no Centro, 
irá atender os moradores do 
Vale do Sinos, como Araricá, 
Campo Bom, Dois Irmãos, Es-
tância Velha, Ivoti, Nova Hartz, 
Portão, São Leopoldo, Sapi-
ranga, Novo Hamburgo e ou-
tras cidades.
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