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SERÁ QUE SEU
CÃO É PESSIMISTA?
Ser avesso a novidades é um dos sinais desse
comportamento, que interfere na criacão do bicho

O
experimento para descobrir se cachorros eram
otimcstas ou pessimistas foi feito na Universidade

de 'Sve,ney, na Austrália, e envolveu 40 animais de
raças diversas. Os pesquisadores ensinaram a
bicharada a associar dois tipos de soma duas
recompensas, leite e água — tocava a música, o bicho
corria pra um alvo e recebia a bebida. Mas, um tempo
depois, eles apertaram o play de melodias totalmente
diferentes para ver como os cães reagiam. O resultado:
os pessimistas não se arriscavam a se mexer para
obter uma gratificação e se mostravam mais nervosos.
Segundo Melissa Starling, uma das autoras da pesquisa,
não há problema com o fato de o cachorro ser retraído.
Só que os donos têm de aprender a lidar com isso.

Recompensar o animal quando ele é exposto a novas
situações é uma forma de amenizar seu estresse.

UM BICHO
COM MAIS
ATITUDE
Apesar de o

pessimismo

e a timidez

serem tracos

de persona!idade

de alguns cães,

existem formas de

dar um up na rotina

deles. "Recomendo

passeios ao ar livre,

além de bastante

interação entre

os donos e o animal

e brinquedos

espalhados no

ambiente", sugere a

veterinária Carolina

Rocha, da empresa

Pet Anjo, em São

Paulo. Em casos

extremos, o melhor

é consultar um

especialista.

Boa
pergunta Rita de Cássia, por telefone

Como notar
se um cachorro
tem câncer de
fígado? E qual
é o tratamento
certo?

Aumento do abdômen,

vômitos, falta de apetite,

emagrecimento e

sede excessiva são as

principais manifestacões

desse tumor — mais

comum nas raças golden

retriever e schnauzer.

Porém, eles aparecem

quando a doença já

está avancada. De

acordo com a veterinária

Aline Machado de

Zoppa, professora da

Universidade Anhembi

Morumbi, na capital

paulista, não há sintomas

precoces, mas existem

exames preventivos.

"Animais com 8 anos

ou mais deveriam

passar por checkups

periódicos, capazes

de identificar as lesões

precocemente", orienta.

O tratamento depende

do estágio da doença

e é igual ao dos seres

humanos: cirurgia ou

o quimioterapia. Se a

remoção do tumor

não for uma opção, os

profissionais receitam

a químio e remédios para

controlar os sintomas.

ã por Débora dos Santos
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