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Recomendação de florais para medo de fogos
Enviado por Altina e Erico Mabellini - Méd. Veterinária: Dra. Fernanda Coelho - Florais: Deolinda Eleutério
26-Dez-2010

Entra ano e sai ano é a mesma coisa, seja no reveillon, nas festas juninas ou em comemorações esportivas, os fogos são
utilizados e os animais sofrem muito com isso.Não obstante a divulgação em massa que diversas entidades de proteção
animal realizam, o que vemos é a crescente utilização de fogos, tanto em barulho quanto em quantidade.
Empresas, politicos e outros grupos de pessoas consideram uma demonstração de status e poder a soltura de fogos.
Não só os animais domésticos, todos os animais têm os seus sentidos comprometidos durante o barulho de uma
queima de fogos. Pássaros que vivem em parques urbanos sofrem muito com essa demonstração ancestral de poder.
Ocorrem fugas e diversos tipos de acidentes, pois os animais devido principalmente à sua maior sensibilidade auditiva se
desesperam, não sabem se isso é uma comemoração ou a terceira guerra mundial.
O ideal seria que não se soltassem mais fogos, mas enquanto isso não acontece mantenha os seus animais bem
acomodados e de preferencia esteja próximo a eles. Se não puder estar presente peça a alguém ou contrate alguém para
que ali esteja. Seus animais são sua responsabilidade.Cães e GatosA indicação da veterinária diretora da Tribuna
Animal, Dra. Fernanda Coelho - CRMV n° 17.392/SP- coloque um chumaço de algodão nos ouvidos para que a
intensidade do barulho seja diminuida.
- é importante manter os animais longe de portas e janelas de vidro, pois em seu desespero poderão se cortar.
- mantenha portas e janelas fechadas, pois além de evitar fugas o barulho provocado pelos fogos será diminuido.
- preferencialmente de petiscos e afagos durante a queima de fogos para desvincular da situação estressante. Se for
filhote brinque todo o tempo com ele, para que a associação seja positiva.
- não é recomendado o uso de medicamento como a "Acepromazina" sem a devida orientação veterinária, pois o animal
continuará ouvindo os fogos sem ter condição de reagir o que lhe causará extremo desconforto. Os animais domésticos
estão conosco durante todo o ano trazendo alegria, fazendo companhia e até mesmo protegendo. Por que então deixálos a sós na virada do ano? Esteja em casa para protegê-los e acalmá-los ou leve-os consigo.
E para finalizar, ninguém melhor do que você para conhecer o seu animal, saiba o nível de stress que seu animal
possui e procure tratamentos alternativos como florais para que esse problema acabe ou se atenue.Aqui em casa
nossos animais não se abalam com fogos e dormem tranquilamente durante a explosão dos fogos, mas mesmo assim
estaremos juntos a eles.
Tribuna Animal
*COMECE A DAR ESTA FÓRMULA UMA SEMANA ANTES DAS FESTAS DE FIM DE ANO*
Fórmula de FLORAIS DE BACH
Recomendação Terapêutica de acordo com a NTSV-TH002
1- RESCUE
2- ASPEN
3- CHERRY PLUM
4- MIMULUS
5- ROCK ROSE
6- WHITE CHESTNUT
(As 6 essências virão num só frasco que durará de 10 a 15 dias e custará cerca de 15 reais.) RECOMENDAÇÕES PARA
USO (cães e gatos)
1 - Peça esta fórmula SEM CONSERVANTES numa Fármácia Homeopática ou de Manipulação.
Para conservar, mantenha o frasco na geladeira.
2 - Coloque de 10 gotas no pote de água (independente do tamanho do pote).
3 - Repita o procedimento a cada troca de água (no mínimo 2 vezes ao dia) até o término do frasco.
4 - Dê 2 frascos consecutivos.
OBSERVAÇÕES
- Florais não possuem componentes químicos e não têm contra-indicações.
- Outros animais podem tomar da mesma água.
- Caso o animal não possa tomar água no pote, dê 4 gotas diretamente na boca, 4 vezes ao dia.
* Florais tratam as emoções e não substituem o tratamento médico; consulte sempre um veterinário.
* Cães e Gatos - a cirurgia de castração é sempre indicada pois evita doenças, previne tumores e facilita do convívio com
as pessoas e com outros animais.

abraço fraternoDeolinda Eleutério
http://tribunaanimal.org
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Terapeuta Floral - CRT-SP 26715
FLORAIS DE BACH PARA ANIMAIS - GOTINHAS PARA AS EMOÇÕES
Para atendimento, preencha a Ficha de Dados acessando: http://FloraisDeBachParaAnimais.blogspot.com
ou em nosso site: http://tribunaanimal.org/index.php?/Contatos/Deolinda-Eleuterio.html
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