Detecção Precoce
Muitos clientes, apesar das muitas informações ainda não estão conscientes da importância de consultas de
prevenção e triagem diagnóstica para animais aparentemente saudáveis, jovens e velhos.
Os proprietários estão constantemente sendo bombardeados com propagandas sobre como evitar visitas
ao veterinário e economizar dinheiro fazendo isso. O que muitos clientes não conseguem entender é que,
ao evitarem a consulta estão perdendo oportunidade de uma detecção precoce e prevenção de uma
possível doença.
Para melhorar o bem-estar animal e promover vidas mais longas, os veterinários precisam enfatizar
a importância de cuidados regulares e exames preventivos. Isto pode ser conseguido ajudando os clientes a
compreender claramente o seguinte:
1.

O valor da medicina preventiva: Animais envelhecem aproximadamente cinco a sete vezes mais
rápido do que os humanos. As pessoas geralmente entendem o valor da medicina preventiva e da
importância de uma visita ao seu próprio médico, especialmente à medida que envelhecem. É vital
que eles também compreendam a importância dos exames preventivos em seus animais.

2.

A importância da detecção precoce: Animais podem instintivamente esconder sinais clínicos de
seus proprietários, muitas vezes resultando em um diagnóstico em estágio avançado, onde o
tratamento é caro e muitas vezes menos eficaz. A insuficiência renal crônica é um exemplo clássico:
Um em cada três gatos e um em cinco cães irão desenvolver doença renal ao longo de suas vidas.
Doença periodontal e diabetes também aumentam consideravelmente com o decorrer da idade.
Além disso, animais de estimação geriátricos podem ter múltiplas doenças, tanto clínicas quanto
subclínicas. Estas incluem endocrinopatias e doenças metabólicas. Além disso, animais idosos
geralmente têm um sistema imunitário menos competente e pode ser mais susceptível a uma
variedade de doenças inflamatórias e infecciosas.

3.

Os riscos e os efeitos colaterais associados com medicamentos: Muitos animais idosos tomam
remédios regularmente que podem gerar efeitos colaterais e precisam ser regularmente
monitorados com exames laboratoriais.

4. A melhor fonte de informação: Veterinários devem ser a principal
fonte de informações sobre a saúde e o
bem-estar de animais.

Quais exames devem ser executados?
Um perfil de bioquímica completo, incluindo eletrólitos, hemograma, T4 Total e pesquisa de
hemoparasitas devem ser recomendados em uma base anual para cães e gatos com menos de 6 anos e
semestralmente para animais com 7 anos ou mais ou mais. Este período pode ser menor dependendo do
estado de saúde do paciente. A realização desses testes em pacientes clinicamente normais permite aos
veterinários estabelecer os valores de referência individuais. Estes valores aumentam a sensibilidade dos
exames.
Por exemplo,
considere um cão com valores de creatinina entre 0,7-0,9 mg / dL durante alguns anos (referência 0,5-1,5 mg
que apresenta em seu último exame um valor de creatinina de 1,3 mg / dL. Todos estes valores estão dentro
dos limites de referência. No entanto, se o estado de hidratação é normal durante esta visita, este valor de
creatinina mais recente seria considerado um aumento significativo dos valores individuais, e iria alertar o
médico de uma possível doença renal.
Um programa de prevenção é um bom remédio e bom negócio.
Quando os clientes entendem claramente que os exames de saúde de rotina realizados durante uma
consulta periódica pode ajudar muito com a prevenção e detecção precoce de doenças e que o tratamento
nesta fase é mais barato e garante melhor qualidade de vida a seus animais, eles são muito mais receptivos a
suas recomendações.
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