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Micose (nome genérico para vári� micoses de pele) em
gatos e em vossos filhos

Micose é bastante comum em gatos, especialmente naqueles que não são
tratados ou não são bem tratados o su�ciente. No entanto, mesmo os gatos mais
bem preparados podem contrair micose, dada o seu alto contágio.
 
No entanto, a micose não é causada por um verme. Lamento, para aqueles que já
estavam cientes disso, ter destacado uma coisa tão óbvia, mas há muitos
proprietários que ignoram esse aspecto.
 
A micose é na verdade um fungo conhecido como dermato�tose e é
extremamente contagioso para a maioria dos animais e, também, para os
humanos. Gatos, quando esfregam muitas vezes transmitem para todos os
outros, para nós humanos eles passam pelo banho e tosa ou simplesmente
quando os acariciamos.
 
Além disso, é importante acrescentar que, quando você tem a infecção em suas
mãos, a micose também pode se espalhar em seu corpo, ou onde quer que você o
tocar, ou você pode transmiti-la para outra pessoa, mesmo para outro gato ou
até ao cão.
 
Se você notar uma marca de piche em forma de círculo em seu gato, você deve
levá-lo ao seu veterinário imediatamente para tratá-lo.
 
Da mesma forma, se você ou seus �lhos pegarem a infecção, você precisará
consultar um médico de família ou dermatologista. Com os devidos cuidados
em poucos dias, você deve alcançar resultados e completar a cura dentro de uma
semana ou mais, mas pode levar até duas semanas para garantir uma recuperação
completa.
 
Você pode não notar a marca em forma de anel, mas no caso de seu gato ou �lho
sentir coceira ou se arranhe em um ponto especí�co, onde você não encontrar
pulgas, pode ser micose. Sendo um fungo, os esporos também podem cair e
acabar no sistema de ar-condicionado. Desta forma, se poderia facilmente
infectar todos os seres vivos da casa e poderia causar uma situação de
desconforto.
 
Então, se algo estranho deve deixá-lo descon�ado, e você não pode entender por
que, tenha em mente que poderia ser micose, tente encontrar os sinais e
perceber assim que aparecer.
 



�uando você levar seu gato no colo, veri�que se não há sinais de infecção.
Muitas vezes pode estar localizada na cabeça, onde o gato geralmente esfrega.
 
Também examine cuidadosamente o contorno dos olhos, das orelhas e das
patas, veri�cando se há pontos sem pelo, com o sinal do anel ou se há,
simplesmente, pele seca, vermelha e rachada. O gato pode lambê-la ou arranhá-
la com frequência, e, além disso, a presença de caspa não pode ser excluída.
 
A primeira coisa a fazer, neste caso, é usar luvas e veri�car se não há pulgas. Se
você não notar uma grande quantidade de pulgas, seu gato provavelmente tem
micose de pele e, portanto, você terá que levá-lo ao veterinário o mais rápido
possível.
 
Enquanto isso, mantenha-o longe de seus �lhos e não toque na mancha,
mesmo que, com toda a probabilidade, isso já tenha acontecido com você sem
querer.
 
O tratamento para curar micose é bem simples. Geralmente consiste em lavar o
gato dia sim, dia não e aplicar uma ou duas vezes por dia um creme antifúngico
nas manchas infectadas, usando luvas de borracha.
 
Aplicar o creme não deve representar um problema, mas, o fato, é que os gatos
habitualmente odeiam ser lavados, por isso pode vir a ser uma tarefa assustadora.
Se seu gato odeia água, coloque-o em uma fronha e amarre-o com uma velha
coleira de pulgas. Isso deve evitar que o gato te arranhe e fuja.
 
Todos os membros da família devem fazer o mesmo, basta trocar o sabonete e
shampoo que você geralmente usa com um antifúngico, por uma quinzena.
 
 
 

Cobert� para cães
A coberta é uma característica muito importante para o cão, sobretudo no caso
de um �lhote que é apenas tirado da mãe. De fato, seria oportuno, sempre que
conseguirem, deixar uma coberta para o �lhote quando ainda está com a mãe e
os irmãos. Deste modo a cobertinha o recordará o ambiente no qual nasceu, e
lhe será de grande ajuda nos seus primeiros dias de solidão.
 
Seria oportuno utilizar uma coberta de lã, já que o material é �ltrante, de tal
forma a reter a umidade e os odores, fazendo de modo que o animal se sinta a
casa. Pode-se acrescentar que a lã caracteristicamente falando é também
bastante dura e quente, mesmo que o calor não devesse ser uma grande
preocupação para um cão que vive em casa.



 
Não necessariamente deveriam adquirir uma coberta especial. Poderiam
também cortar uma coberta velha do comprimento de um metro quadrado.
Deveria ser bem grande para qualquer cão, entrar tranquilamente em um cesto
para cães e não ser nem tão grande para ser lavada em máquina de lavar, limpeza
a ser feita à distância de poucos meses. No caso não queiram desperdiçar uma
coberta de lã, poderiam também usar uma velha toalha, já que é feita com
material absorvente.
 
A maior parte dos donos de cães permite aos próprios animais domésticos de
dormirem em casa e, alguns, permitem inclusive ao seu cão de dormir na cama.
Se é permitido ao cão de dormir em casa, seria melhor não lhe dar comida
depois das seis ou sete horas, caso contrário se deverá deixá-lo sair ou levá-lo
para fora tarde da noite.
 
É preferível dar de comer ao cão duas vezes ao dia do que uma vez, fazendo
atenção a não deixar comida disponível durante o dia, sobretudo se não tem
ninguém em casa que lhe permita de sair.
 
Se, ao contrário, decidirem de deixar sempre o cão no jardim, deveriam
fornecer-lhe um refúgio que sirva como casa. O ideal seria uma caminha ou
uma casinha para cães. Obviamente a casinha deverá ser constituída de um chão
de madeira com uma elevação de dois centímetros do solo.
 
Poderiam colocar um pouco de palha para uso na cama, acrescentando também
uma ou duas cobertas. Não �quem ali pensando muito em como arrumá-la, o
cão é um especialista nestas coisas.
 
Se não conseguirem arrumar cobertas ou toalhas, acreditem ou não, o cão será
feliz até com uma caminha feita só de jornal amassado. Os jornais são macios,
absorventes e surpreendentemente quentes, de fato é por isso que são utilizados
até pelos sem-teto. Trata-se de um método econômico e fácil de substituir em
caso se suje depois, por exemplo, de uma chuva.
 
Para criar-se um ninho onde dormir, o cão usa a intuição. �uanto a isso, estou
certo de que já notaram que os cães giram em círculos três vezes antes de se
deitarem. Isto o fazem para achatar a grama, aplicam este sistema mesmo na
ausência dela. Se lhes fornecerem uma espécie de caminha, notarão que não
estará ali a perder tanto tempo.
 
 
 

Produtos danosos para cães



Cada tutor ama mimar o próprio amigo de quatro patas com um delicioso
petisco e, obviamente, os cães amam, por sua vez, serem grati�cados com uma
iguaria similar. Mas é importante reconhecer quais são danosos e quais ao
contrário são saudáveis, já que no mercado ambos estão presentes. De fato,
podem-se encontrar centenas de tipos de guloseimas de todas as dimensões,
formas e cores.
 
Mais do que se debruçar sobre o que dar de comer ao cão, deveriam controlar se
consome ou não tudo, se não o �zessem, deveriam entender o motivo disso.
Poderia depender de diversos fatores, entretanto, de toda forma, cada tutor
deveria saber o que normalmente o próprio cão come e o que, particularmente,
lhe agrada. A falta de apetite pode implicar que o cão esteja doente ou que esteja
para adoentar-se ou, simplesmente, alguns alimentos poderiam causar a
inapetência.
 
Falamos agora dos produtos que vêm utilizados para limpar os dentes do cão, os
quais frequentemente são em formato de osso, ainda que esta característica
tenha pouca relevância para o cão, já que o animal sabe muito bem, quase com
certeza, que não se trata propriamente de um osso de verdade. Inclusive
poderiam ser um problema para os cães com mandíbulas poderosas, já que
seriam capazes de consumirem grandes pedaços de uma vez só.
 
Estes pedaços grandes e ligeiramente molhados, poderiam se encaixar na
garganta ou no intestino, causando bloqueios. Normalmente poderiam se
dissolver no espaço de um par de horas, mas, se devessem causar problemas mais
sérios a nível respiratório, provavelmente deveriam levar o cão ao veterinário.
 
Nesta categoria entram também os produtos de couro cru mastigáveis, mesmo
se já por si só representam problemas. Servem essencialmente para eliminar
placa e tártaro dos dentes dos cães, que poderiam ser a causa de bactérias, dentes
podres e mau hálito. Mas, ao mesmo tempo, poderiam depositar-se na garganta
e no intestino do animal. Com este propósito, é aconselhável a compra de
guloseimas somente mastigáveis.
 
O couro cru é um produto derivado animal, por este motivo deve ser bem
conservado, para evitar a deterioração. Façam um esforço para entender qual
possa ser o melhor conservante, que não se revele danoso. De algumas pesquisas é
revelado que, algum país, utilize o arsênico, obviamente este produto não é
idôneo, já que, para os cães, constituiria um perigo.
 
Um outro produto letal para os nossos amigos é o chocolate. Poucos adultos e
crianças tem ciência disso, visto que muito frequentemente notamos que,
algumas pessoas no geral, dão ao próprio cão um pouco de chocolate. Por sorte,
os cães se safam de uma morte horrível, graças ao fato de que, o chocolate que
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