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Doenças oncológicas e os pets
Não importa o
sexo, a idade, a raça ou a
religião: se tem uma coisa que une a grande maioria dos brasileiros é sua
paixão por animais de
estimação! De acordo
com levantamento feito
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), 62% das casas
do país já têm pelo menos um cachorro ou gato
como morador, porcentagem que equivale a
40,4 milhões de residências espalhadas por todas as regiões.
Ainda segundo a
pesquisa, o cão é o pet
mais presente e está em
55% das casas brasileiras, enquanto os gatos
vêm a seguir, aparecendo em 21% delas. Em números absolutos, estimase que o Brasil tenha
aproximadamente 52 milhões de cachorros e cerca de 22 milhões de gatos.
A inserção dos cães
e gatos no núcleo familiar está cada vez mais
frequente. Com isso, se
intensificaram os cuida-

Parte do corpo clinico do Hospital Veterinário Escola da FESB
dos médicos englobando
diversas especialidades
veterinárias. Esse processo resultou em aumento significativo da
expectativa de vida dos
pets.
Nesse contexto,
cabe destacar que as doenças oncológicas tem
uma alta prevalência na
geriatria veterinária.
Embora possam aparecer em qualquer fase da
vida, a incidência aumenta bastante em paci-

entes idosos.
Nossa paciente,
Tati, é uma Poodle de 15
anos que veio para avaliação clínica do Hospital
Veterinário da FESB, em
função da presença de
nódulos nas mamas.
Após avaliação
pré-operatória, foi realizada cirurgia para retirada das formações (tumores). Em seguida, foi
submetida ao tratamento com quimioterápicos.
Após alguns me-

ses, realizando sessões
semanais, apresentou
melhora clínica e atualmente se encontra bem.
A Tati, no entanto, sempre passa por acompanhamentos periódicos.
Desde 2003, o Hospital Veterinário Escola
da FESB atua na região,
proporcionando um ambiente de aprendizado
aos nossos graduandos,
bem como atendimento
de qualidade a diversas
espécies animais.

Paciente no dia da alta com o tutor de equipe

