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Sabia que…
- A razão pela qual se diz que em Janeiro se inicia o período de cio nos gatos está relacionada com o aumento do número

de horas de luz;
- O ciclo éstrico da gata é cientificamente designado de “poliéstrico sazonal” o que significa que a gata pode ter diversos

períodos de cio na época favorável (aumento do número de horas de luz);
- Durante o cio é essencial o acto de cópula para permitir o fim do estro. Caso tenha havido fertilização efectiva a gata

interromperá o ciclo éstrico (gravidez), caso isso não aconteça inicia-se novo ciclo podendo surgir cio dentro de 15 dias.
- O gato apresenta espículas penianas que são exteriorizadas durante a cópula. A ação mecânica das espículas induz

estimulo hormonal na gata que lhe permite finalizar o ciclo éstrico.
- A castração do gato leva a atrofia das espículas
- A esterilização é essencial para prevenir cios, gravidez indesejada, redução da taxa de tumores de mama e redução da

disseminação de doenças venéreas, bem como, comportamentos menos desejados pelos donos.
- A esterilização pode ser feita antes do primeiro cio (7 meses), o que pode reduzir drasticamente a probabilidade de

desenvolvimento de tumor de mama, os gatos machos podem ser castrados a partir dos 5 meses de idade.
- Nos países anglo-saxónicos (EUA e Reino Unido) a esterilização é uma prática regular, estando associada a uma

diminuição drástica dos casos de cancro de mama em fêmeas.
- A administração de pílulas à sua gata está associada a um risco elevadíssimo de desenvolver infeções uterinas e cancro

de mama!

Novidades no CVB:

A partir de Janeiro de 2014 está ao seu dispor no CVB o serviço de Fisioterapia e Reabilitação,
com o objetivo de manter, restaurar e promover a melhoria da função e aptidão física, bem-estar
e qualidade de vida dos nossos doentes. Dispomos, também, de programas de treino para perda
de peso e cardio-fitness, com aconselhamento nutricional. A Dra. Ana Margarida Ribeiro, que se
dedica a esta área desde 2012 é a responsável pelo serviço.
Saiba mais em: http://rehabvet.blogspot.pt/

O seu gato não gosta de se cruzar com cães na sala de espera?

De forma a proporcionar um atendimento e acolhimento mais sereno ao seu amigo felino, daremos prioridade nas 
quartas feiras para marcações de consultas/exames/tratamentos de gatos.

Assim a única coisa que vai aborrecer o seu gato poderá ser  a competição na sala de espera pela melhor vista da área!

Meses de Frio , chuva e vento…é tempo dos menos jovens! 

A pensar nos seus amigos de idade mais avançada estamos com uma campanha, a todos os animais acima de 12 anosque
venham fazer um check up connosco, temos uma prenda especial !
Mais informações através no nosso telefone ou email.

http://rehabvet.blogspot.pt/
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Gostaria de participar numa tertúlia no Centro Veterinário de Berna?
Consulte abaixo a lista de temas que temos para lhe apresentar…
A Inscrição em cada tertúlia é de 15 euros com capacidade máxima de 15 pessoas.

Caso pretenda pode inscrever-se em grupos de 5 tertúlias por 65 euros
O pagamento da inscrição nas tertúlias pode ser feito :
- presencialmente nas nossas instalações 
- transferência para o NIB 0036.0350.99100007870.75 do Montepio Geral.

Agradecemos envio comprovativo e morada para onde deve ser enviada a fatura/recibo.

Calendário de Tertúlias:

Temas extra em data a anunciar:

Inscreva-se enviando-nos um e-mail para enfermagemcvb@gmail.com com os seguintes dados:
 Nome ; Contacto telefónico; Data / Tema da tertúlia.

 O valor angariado serve para criar um fundo de apoio a animais em situações carenciadas
Até breve!

Data Tema Orador

25 Jan Nutrição/ Obesidade saiba o básico! Enf. Suse Correia

26 Jan Primeiros socorros Dr. Ricardo Felisberto

16 Fev Intoxicações em Animais de Companhia, conheça os riscos Enf. Margarida Sousa

23 Fev Doenças mais comuns em cães séniores Dr. Miguel Esteves

23 Mar Doenças Crónicas, como ajudar o seu animal? Enf. Fátima Ferro

30 Mar Esterilização em cães e gatos, como, quando e porquê? Dra. Tânia Sena

13 Abr Desparasitação/ Vacinação- o básico Enf. Joana Farinha

27 Abr Cancro em Animais: Dismitificar o Mito Dr. Joaquim Henriques

18 Mai Cuidados Básicos de Higiene-mais do que a escovagem! Enf. Margarida Sousa

25 Mai Doença cardíaca, saiba antes para não remediar depois Dra. Margarida Grilo

22 Jun Doenças infeciosas em gatos, prevenção e detecção! Dra. Patrícia Duarte

29 Jun Nutrição em Animais Jovens- Pela saúde deles! Enf. Suse Correia

20 Jul Cuidados Paliativos em Veterinária, sim existem! Dr. Joaquim Henriques

27 Jul Comportamento Animal, decifrar a linguagem básica Enf. Fátima Ferro

24 Ago
Conheça como se faz uma cirurgia-da preparação , ao 
bloco!

Dra. Tânia Sena

31 Ago Odontologia- Um sorriso mais bonito! Enf. Margarida Sousa

21 Set Qualidade de Vida…o que é, como posso proporcionar? Dra. Patrícia Duarte

28 Set Pós-cirúrgico: Cuidados e Dicas! Enf. Joana Farinha

19 Out Tosse, espirros e corrimento ocular, saiba o básico! Dra. Margarida Grilo

26 Out Cuidados Especiais com Animais Oncológicos Enf. Fátima Ferro

23 Nov Nutrição em Animais Geriáticos Enf. Suse Correia

30 Nov Dor- Não deixe que ela passe despercebida Dr. Ricardo Felisberto

28 Dez Diabetes em cão e gato! Da prevenção a tratamento Dr. Miguel Esteves

Tema Orador

Vou ter um animal, tudo o que devo saber antes dele chegar Dra. Patrícia Duarte
Doenças hormonais mais comuns em cães: A-Z Dr. Miguel Esteves
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