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1 Cotidiano

Brinquedo vivo
Os animais domésticos fazem a alegria das crianças e dos adultos, numa relação cuja origem se perdeu na história

Maria Teresa Ladeira

KelIy, a filha,
cuida de
Larissa, que
Vera Lúcia, a
mãe, conside-
ra um ser
humano.

farinha láctea. Dramas

	

adi pela rc'vista' Vc'ja"	de consciência por cau-

	

Ele divide a cama com a sua dona, só	revela tima ipim.o que pira muito ,,, , jxsk soar ti	sa das crianças caren-
bebe leite Parmalate adora frutas, iogur- gos to . ,.do,, 1	itui	 i	tes? "Não", diz ela,-

	

tete e queijo prato. Dick tem "status" de	paulis ta Satd a ,\'. .:i os consitkrani	osanimais também são

	

filho, ou melhor, de "bebê da família",	o 
cão rua membro da familia Desse universo, 54N,	veres humanos, e nos

	

mas é um belo gato persa, de  meses, que	'derjui o cachorro coo uni íi	Outros	retribuem amor de for-m

	

foi capaz inclusive de fazer com que a	um irmão,	 rua incondicional".

	

funcionária da Gerência-Geral deSaúde	E mbota a pesq uisa tenha sido desenvolvida	Juliana e Rafada,

	

e Assistência Maria Auxiliadora Ursrni	pec ificainente para afc̀rir, em amostragem, :à rcl	filhas da secretária das Comissões

	

Queirogi, esquecesse da ojeriza que	do homeInconjoclo, rr.r: difícil enctrarcasctsdc	Neura Maria Huebra Pena, ganharam

	

sentia pelos felinos. "Foi paixão à pn-	extremo ze lo e dedicae

	

ão tu miro'. .miuiais do-	há um mês "Toddy", um poodiezinho
meira vista", recorda ela, que na épocacos, preto. Neura, que já tem um canário

	

desembolsou US$26ø pelo bichano. Mãe	 riundt' ;itiun:il f belga, conta que tomou coragem e se

	

de três filhos, Dora, como é mais conhe-	objeto •k , muitas especulações e curioidatk:s k	tendeu ao pedido das filhas. "Acho que

	

cida, se empolga ao contar que as cnan-	exemplos,estão por roda rvirtc Consta	hllIfl	as crianças, principalmente as meninas,

	

ças disputam a exclusividade de Dick e ri	pr.'t'ii»i dN)tIlIiLi	 d3esiá	sentem desejo de estabelecer uma rela-

	

do gosto requintado e exigente do gato.	. 12  mil	RccfflfliLrilL' foram puhuicadss CMLI-	ção maternal, de ter um filhinho", expli-

	

"O amor que sentimos por ele e o carinho	dos que registram tinia queda na taxa de infartos	ca. Juliana chegou às lágrimas quando o
que ele nos transmite zera qualquer cus-pequeno as pessoas que i:w cachorros. E. quando 	"Toddy" adoeceu. "Ela estava
to", diz ela.

	

miséria ainda no grassava entre 32 milhões dc	sofrendo mesmo", recorda Neura. Im-

	

A secretária da Gerência-Geral de	hrrsileiros. o cantor e composilw F:dtRirdo Dusok	possibilitada de passar mais tempo com

	

Documentação e In-	criou koek	Cachorra",;iehcirra" na qual iticitava a tr(v.a	as filhas, em função de seu trabalho,

	

formação, Verá Lúcia	um cachorro pi 11111:1 criança pobre.	 Neura alivia-se com a presença do

	

Rodrigues de Castro,	Alheias a inilu isso, 'ul'idiu,.lo às despesas, à,,^,
	 inimaizinho em casa. "Um cachorrinho

	

divide com a filha úni-	lgas e aos dramas ik consciência, mu '. pessoas	e um brinquedo vivo, nunca está de mau

	

ca, Kelly, as atenções	não abrem uiào. sela pela insistência ds filhos, j.,	humor e está sempre disponível".

	

com os três cachorri-	por desejo pessoal. de ler uni casa um hichiriho 1	São 48 anos de convivência. Desde
nhos que têm emcasa.estimação.	 øS cinco, Maria do Carmo Duarte
Larissa, da raça poo- .	 Quintão,redatoradaGerênciadePubli-

	

die, de quatro meses;	 cação e Anais, não abre mão da convi-
Gracy, cinco anos, pequinês; e David, quatro	vência com os felinos. um elemento inerente a minha vida", dizela.

anos, um vira-lata, são da família. Um porquinho-da-índia, um	Mas sem os rompantes da paixão pelos animais, afirma tranqüila que
hammester e um papagaio também já fizeram parte do clã. "Gil" -	um gato é um gato, e um filho é um filho. "Não dá para confundir as
o papagaio - faleceu recentemente e foi enterrado como qualquer	coisas", explica. Com tanta experiência nessa área, Maria do Carmo
mortal. A pequena Lanssa nasceu prematura e, por isso, sofre de	não tem dúvidas sobre a alma dos felinos. "Além da percepção
problemas imunológicos, segundo explicou Vera. Já tomou mama-	aguçada, os gatos, a exemplo da maioria dos animais domésticos,
deira e hoje recebe alimentação reforçada, à base de cremogema e	amam sem reservas. Não são como os seres humanos".

Pingo 9, gato
de Maria do

Carmo, não é
confundido

com filho.

Cuidados evitam a transmissão de doenças
A presença de animais em casa tem outros

inconvenientes, além dos tênis destruidos e
doi ardim destroçado. O fato de serem trata-
dos com todo carinho e cuidado não significa

que os donos estejam li-
vres de algumas doenças
transmitidas por essas ado-
ráveis criatunnhas. Quem
faz o alerta é o médico
Anielo Greco Rodrigues
dos Santos, dono de
Pongo, um vira-lata de

-	oito anos.
Ninguém resiste, mas

é bom evitar o famoso
"lambe-lambe" no rosto e também que os
animais subam em sofás e camas."O animal
traz sujeiras nas patas e no focinho", diz
Anielo, referindo-se ao fato de os cachorros e
gatos estarem constantemente em contato di-
reto com as impurezas encontradas no chão
das ruas e das casas.

As fezes desses animais são os meios
mais comuns de contágio. O "Toxocara", por
exemplo, é um protozoário que se encontra no
intestino dos ães e gatos e que é liberado nas
fezes desses animais. As crianças, principal-
mente aquelas que têm o hábito de comer
terra, são o alvo mais fácil de contágio. Febre
e crescimento do figado são os sintomas
típicos. A "Larva Migrans" - mais conhecida
como bicho geográfico - penetra na pele e vai
formando lesões cutâneas não-lineares. Os
sintomas são a coceira persistente e uma
síndrome alérgica, seguida de acessos de
tosse. A "Leishmaniose Cala.zar", se não for
tratada adequadamente, pode causar a morte,
segundo alerta dr. Anielo. O cachorro é o
hospedeiro natural desse verme. Havendo
contágio, há um quadro de febre alta, perda de
peso, fraqueza e crescimento de figado e
baço. Pouca gente sabe, mas a
"Toxoplasmose" também infecta cães, ape-
sar de ser típica dos felinos. Febre alta,

gânglios aumentados e mal-estar caracteri-
zam o contágio. A "Córeo-Retinite" é um tipo
de lesão ocular muito freqüente nesses casos.
As gestantes devem redobrar o cuidado, pois
se forem infectadas, o feto corre o risco de ter
problemas de conformação e lesões no siste-
ma nervoso central.

Anielo dos Santos recomenda que, além
das visitas periódicas ao veterinário, esses
animais sejam vermifugados semestralmente
e que sejam tratados com muito carinho. Ele
falou sobre algumas experiências curiosas
que têm demonstrado bons resultados nas
enfermarias de acamados crônicos e nas de
reabilitação em hospitais britânicos.

Os próprios médicos pedem que as pes-
soas tragam seus animais para distrair e esti-
mular os doentes. Não existem pesquisas nes-
se sentido, mas durante o período em que
esteve fazendo estágio na Inglaterra pôde
constatar que a medida era muito bem aceita
pelos enfermos.

lir-

O módico
Anlelo lembra:
"animal traz
suleira nas
patas o no
focinho"


