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termo de responsabilidade

As informações constantes em tal obra foram obtidas por

pesquisas e estudos a respeito dos temas tratados. Portanto,

não há garantia de resultados, uma vez que fatores alheios

podem influenciar a saúde do seu cão. 

 

E nem o autor se responsabiliza por danos ou prejuízos

causados na tentativa de seguir o conteúdo disponibilizado,

uma vez que não é possível o controle de todos os

procedimentos e nem da qualidade dos ingredientes

utilizados. 

 

Além disso cada animal tem história de vida e de saúde

individuais, e por isso mesmo tem particularidades diferentes.

 

De maneira nenhuma substituem o atendimento do veterinário

que é o profissional habilitado a fazer alterações na

alimentação, tratamentos e qualquer outra modificação

relacionada aos cuidados com o seu cão.
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introdução
Holística é um adjetivo que se refere ao conjunto, ao “todo”, em

suas relações com suas “partes”.

 

De acordo com o paradigma holístico, a saúde apresenta-se como

uma abordagem global do indivíduo. Seja ele humano ou animal.

Considera que o paciente deve ser tratado em sua totalidade,

unindo a medicina tradicional, psicologia, ciência, fatores externos

e emocionais como parte do problema a ser solucionado.

 

De acordo com esse contexto, a doença teria um caráter

multifatorial e seria função das terapias holísticas seria

proporcionar tratamentos que tenham por finalidade ajudar a

reequilibrar as energias do corpo, estimulando assim, a cura.

 

Porque por exemplo, entre dois animais vivendo no mesmo local,

portanto expostos ao mesmo ambiente, se alimentando da mesma

maneira, um deles adoece e o outro não? Um deles será mais

propenso a ter pulgas e carrapatos e o outro não?

 

O que a visão holística mostra é que o mecanismo de defesa

próprio, ou seja, o sistema imunológico forte é o fator mais

importante na suscetibilidade à doença, qualquer que seja ela.

 

E é por isso que o Dr. Edward Bach, o médico inglês que foi o

criador do tratamento através da Terapia Floral já preconizava que

“deve-se tratar o doente e não a doença”.
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Se partirmos do pressuposto que os animais têm emoções como
alegria, medo, tristeza, solidão, ciúme, etc. e que essas emoções
quando em desequilíbrio podem, dependendo do grau, vir a
causar doenças no organismo ou problemas comportamentais,
sentimos a importância de considerar o equilíbrio emocional como
necessário à saúde como um todo, ou seja, de forma holística.
 

Sofrer com a dor e o desconforto de uma doença é muito
desgastante. Especialmente se ela for longa e crônica. Imagine
para os nossos amigos animais. E grande parte dos distúrbios que
podem prejudicar a saúde do seu pet podem ser reflexos de
desequilíbrios emocionais. Por isso é importante verificar o
ambiente emocional dos pets e dos seres humanos com os quais
eles convivem. 
 

Enquanto o padrão médico-veterinário trata do que pode ser visto,
analisado e tocado, a cura holística vai além do físico, chegando
aos corpos energéticos. Métodos holísticos diferentes trabalham
em diferentes níveis de energia.
 

E nesse contexto, a Aromaterapia com seus óleos essenciais e a
Terapia floral com suas essências florais apresentam respostas
significativas nesses níveis energéticos e que vão afetar o físico de
forma positiva.
 

O tratamento através da Terapia Floral e também da Aromaterapia,
são aplicados para os distúrbios emocionais. Os problemas e
sintomas físicos devem ser sempre, como já foi dito, analisados e
tratados pelo Veterinário, mas o uso dos medicamentos florais,
como tratamento conjunto e complementar será de grande ajuda
para o conforto e recuperação do animal.
 

Sendo assim, a visão holística, ou seja, da totalidade do corpo e da
mente pode trazer resultados muito positivos e inúmeros
benefícios ao seu animal de estimação, ajudando a aliviar o
sofrimento e também promovendo uma vida saudável, equilibrada
e feliz.
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TERAPIA FLORAL
 

 AS ESSÊNCIAS FLORAIS

Os cães e os gatos, como mamíferos,

possuem anatomia muito semelhante à

nossa. Seus corpos apresentam os

mesmos sistemas e órgãos que, apesar

da sua estrutura de quatro pernas,

estão basicamente nos mesmos

lugares.

 

Cachorros são animais incríveis,

divertidos e animados esses pets

alegram nossa vida. É difícil imaginar a

vida sem eles. Com sua felicidade pura

e euforia genuína, eles   aliviam

qualquer estresse, diminuem nosso

cansaço e são solidários em nossa

tristeza. 

 

Além disso, recebemos deles um

carinho único e intenso, nos fazem

sentir especiais e imprescindíveis. São

como crianças eternas, com uma

inteligência emocional incrível. São os

conhecedores de nossos sentimentos e

pensamentos. Com apenas um olhar

eles são capazes de decifrar o nosso

estado emocional. Ah, esses lindos

olhos suplicantes que não

conseguimos resistir e merecedores

dos nossos melhores sorrisos.
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É uma riqueza emocional imensa compartilhar nossas vidas com

um animal. Nos ensina a respeitar, amar e estruturar a vida de outra

forma.

 

O que acrescentam emocional e fisicamente implica uma riqueza

enorme que não pode ser compensada nem por todo o dinheiro

do mundo. Portanto, saber o que é ter um animal, compreender

como são queridos e completar as nossas famílias com a sua

presença é uma oportunidade que todos deveríamos ter nas

nossas vidas e que nos oferece a possibilidade de ter grande

conhecimento em diversas áreas da vida.

 

 

É importante saber que os animais tendem a refletir os estados

emocionais de seus tutores, tanto para o lado positivo, quanto

para o negativo. E que o ambiente onde vivem tem grande

influência sobre seu jeito de agir.

 

Talvez por esse convívio tão próximo a nós, seres humanos, eles

também apresentem depressão, ansiedade e estresse, enfim,

sentimentos que compartilham conosco.

 

Quem convive com nossos amigos animais sabe que, como nós os

humanos, eles também podem manifestar uma variedade de

sentimentos. Raiva, medo, ansiedade, ciúmes, desânimo e por aí

vai. 
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Além disso, cada animal, assim como os humanos, tem a sua

própria personalidade. Uns são mais curiosos e arrojados; outros

mais agressivos, outros são tímidos e contidos.

 

Os animais se espelham nas emoções humanas. Isso faz parte de

seu papel de protetores das pessoas, mas eles sofrem com isso,

afinal, acabam sendo uma esponjinha absorvendo as emoções

das pessoas e ambientes, por isso precisam de ajuda. E se essas

emoções são frequentes ou duradouras podem, aí sim, resultar em

doenças emocionais e físicas. 

 

Quando um animal com saúde física perfeita fica estressado,

depressivo, ciumento, traumatizado, essas emoções podem se

transformar em uma doença física, que pode não responder de

imediato a drogas químicas, resistindo a essa forma de cura. Ou

seja, será preciso curar também as emoções que causaram o

adoecimento. 

 

E vários fatores podem influenciar o humor dos cachorros.

Mudanças no lar, uma rotina pouco saudável, falta de exercícios, e

até mesmo, como já foi falado antes, os sentimentos da pessoa

com quem ele convive! 

 

Como as essências Florais equilibram os pets, utilizar as essências

florais para tratar o nível mental e emocional junto com os

tratamentos convencionais que forem precisos e necessários para

tratar a doença, resultará em uma cura muito mais completa.

 

E nesse caso usar essências florais para tratar o nível emocional

complementando o tratamento convencional, resultará em uma

cura mais ampla.
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Por isso, é importante saber que existem alternativas menos

agressivas para tratar o seu peludinho, como os florais de Bach,

por exemplo. E nesses momentos, é importante saber também que

um remédio como as essências florais funcionam ajudando e

complementando o tratamento convencional do seu cachorro.

 

Afinal, naturais e pouco invasivos, os florais são uma boa

alternativa como tratamento complementar. Mas como

funcionam as essências florais para cachorro?

Primeiro vamos saber o que são
realmente as essências florais
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Como já foi dito anteriormente, trata-se de um

tratamento natural, sem contraindicações, portanto

não produz efeitos secundários. Pode servir para

equilibrar o cão quando seu humor estiver

negativo.

 

Afinal, os cães, assim como os seres humanos

sentem tristeza, medo, sofrem com o stress e com a

depressão. E o humor determina seu

comportamento. É para ajudar o bem estar de seu

amigo pet que a Terapia Floral é útil, como uma

maneira eficaz e ao mesmo tempo suave e natural

de combater sentimentos negativos e manter a

harmonia. Nos cães essa terapia tem resultado

porque, diferente de nós, humanos, eles não têm

preconceitos e nem racionalizam o tratamento.

 

Nossos amigos animais, de qualquer tamanho,

porte ou idade, podem ser beneficiados pela

Terapia floral. Mesmo não verbalizando o que se

passa com eles, a observação cuidadosa dos

tutores vai trazer informações preciosas para o bom

uso das essências florais na saúde de nossos

amiguinhos. E a gente sabe que esses seres

maravilhosos tem várias maneiras de se comunicar

com a gente, basta saber entender.

 

 

 

A Terapia Floral agindo no seu cão
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Sim, e nesse contexto, os adeptos de tratamentos naturais podem

ter nos Florais de Bach uma excelente ajuda para auxiliar  o

tratamento convencional de seu pet, devolvendo o bem-estar aos

seus queridos companheiros.

Afinal, o floral atua auxiliando  a melhora sem interferir na eficácia

do tratamento. O coadjuvante perfeito.

 

É importante saber que os animais tendem a refletir os estados

emocionais de seus tutores, tanto para o lado positivo, quanto

para o negativo. E que o ambiente onde vivem tem grande

influência sobre seu jeito de agir.

Sabendo mais sobre a Terapia Floral.

A medicina suave, como o próprio Dr. Bach gostava de chamar, é

uma terapia que não traz efeitos colaterais, nem interação

medicamentosa.  Os florais não apresentam toxicidade nem

contraindicações e não provocam dependência nem efeitos

secundários. As essências florais não são exatamente remédios,

afinal, como são de natureza vibracional não possuem princípios

ativos que possam ser quantificados.

 

São suaves, seguros, eficazes e fáceis de usar por toda a família e

em todas as idades, sendo assim, crianças, gestantes, idosos e

animais se beneficiam desse tratamento eficaz.

 

Podem ainda, ser utilizados juntamente com outras medicações

alopáticas ou homeopáticas, outras formas de terapia tradicional

ou natural, sem qualquer interferência negativa.
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Assim como nós, os cães também necessitam de medicamentos,

para as mais diversas doenças. E nesse caso as essências florais

são de grande ajuda, como coadjuvantes perfeitos para o

tratamento completo do nosso amigo peludo.

 

Essa terapia holística consiste na administração da infusão de

essências de 38 flores (no caso da Terapia com os Florais de Bach)

lembrando que existem também outros sistemas florais como os

Florais de Minas, da Califórnia, da Austrália, do Alasca, etc., cada

uma delas com variedades de flores e de quantidades diferentes. 

 

As maravilhosas essências florais

Os Florais de Bach são essências extraídas de flores que tem o

potencial energético de transformar emoções negativas em

positivas.

 

São 38 essências e cada uma se relaciona a uma emoção humana

básica, quando utilizadas trabalham a "Lei dos Opostos",

transformando um estado emocional de negativo em positivo.
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O criador do sistema floral e pioneiro dessa terapia foi o Dr. Edward

Bach, um renomado e visionário médico patologista e

bacteriologista inglês que através de sua sensibilidade descobriu

a ligação entre o stress e as doenças, várias décadas antes que a

maioria dos médicos começassem sequer a pensar sobre essa

questão. 

 

Para o Dr. Bach, a personalidade do paciente é o foco do

tratamento. Desde a sua época de estudante, ele se interessava

mais pelos pacientes do que por suas doenças, pois sentia que

ocupar-se somente dos sintomas físicos não era o suficiente para

um bom diagnóstico e tratamento. 

 

Após atuar por mais de vinte anos em Londres, abandonou a sua

prática em 1930 para dedicar-se inteiramente à pesquisa de seu

método de tratamento pelas flores.

 

Somente agora a ciência médica se interessa em estudar os

relacionamentos entre emoções e doenças. Bach, com seu

pioneirismo, já havia feito o mesmo mais de cinquenta anos antes

do surgimento de pesquisas na área da psiconeuroimunologia.

 

A partir das suas descobertas a respeito dos fatores emocionais

sobre as doenças, Dr. Bach procurou encontrar uma maneira

simples e natural de reencontrar o equilíbrio harmonioso. Foi

através dessa busca por uma cura na natureza que levou Bach a

descobrir as propriedades curativas das essências florais.
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Desde cedo, em sua época de estudante, interessava-se mais

pelos pacientes do que por suas doenças, pois sentia que ocupar-

se apenas dos sintomas físicos não era o suficiente para um

diagnóstico e tratamento adequados.

 

Todas as essências usadas em seu método de tratamento, são

preparadas a partir de flores, arbustos ou árvores silvestres. Não

são prescritas diretamente segundo o mal estar físico, mas sim de

acordo com o estado mental do paciente.

 

Todo estado emocional negativo, como depressão, medo, etc .,

gera desequilíbrios no organismo que acaba apresentando

problemas que, não aconteceriam se o estado mental fosse de

equilíbrio. 

 

A Terapia Floral trata os animais doentes, sua personalidade,

temperamento e índole, e sua reação frente a doença, e não

apenas a  doença em si. A intervenção terapêutica consiste em

adaptar as características de cada pet ao seu tutor e ao ambiente

em que vive, valendo-se das essências florais para restaurar o

equilíbrio emocional e harmonizar a natureza deles, eliminando

assim, comportamentos indesejados.

 

Segundo o Dr. Bach, para ocorrer a cura do corpo físico é

necessário primeiro curar o estado emocional. A cura emocional só

é possível quando se encara os medos, angustias, inseguranças,

tristezas, frustrações e com a ajuda das essência florais, tenta-se

enfrentar e assim, superar. Ocorrerá, então  o restabelecimento

físico e  emocional.
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A medicina suave, como o próprio dr. Bach gostava de chamar, é

uma terapia que não traz efeitos colaterais, nem interação

medicamentosa.  Os florais de Bach não apresentam toxicidade

nem contraindicações e não provocam dependência nem efeitos

secundários. 

 

São suaves, seguros, eficazes e fáceis de usar por toda a família e

em todas as idades, sendo assim, crianças, gestantes, idosos e

animais se beneficiam desse tratamento eficaz.  Podem ainda, ser

utilizados com outras medicações alopáticas ou homeopáticas,

outras formas de terapia tradicional ou natural, sem qualquer

interferência negativa.

 

As essências florais não são exatamente remédios, afinal, como

são de natureza vibracional não possuem princípios ativos que

possam ser quantificados.

 

É uma mistura hidroalcoólica diluída, que como já foi dito, são uma

alternativa simultânea ao tratamento médico, ajudando e

complementando.
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O emprego das essências florais foi reconhecido e aprovado pela 

 Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1974, constituindo uma

nova abordagem na área terapêutica.

 

Mas, se o remédio floral não apresenta defeito fisiológico,

biológico ou orgânico, como é então que ele age e

principalmente, ajuda?

 

Elas operam no nível de cura vibratória, de maneira semelhante

aos medicamentos homeopáticos, de uma forma sutil e energética
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As essências florais trazem muitas vantagens, auxiliando em

diversos problemas que afligem nossos amigos peludos.

Fazem um bem enorme aos animais. 

 

Uma das principais funções das essências florais é equilibrar

emoções, tanto de humanos quanto de animais, portanto, para

cães, que são animais muito ligados ao dono, captando suas

emoções, o uso das essências pode ser sim, um aliado

importante para ajudar a controlar a ansiedade, a

hiperatividade, a depressão, enfim, o comportamento

inadequado, afinal os cães manifestam seus sentimentos

através de seu comportamento.

 

As situações mais comuns para uso das essências florais são:

saudades do dono, ansiedade de separação, chegada de um

bebê, mudança de casa ou de cidade, adoção de um novo

animal de estimação, etc. Seja como for, o floral pode ajudar

nosso pet.

Benefícios da Terapia Floral para cães
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Além disso, a Terapia Floral não tem contraindicação, é suave,

natural e não invasiva, não causa danos ao animal. Pelo contrário,

os benefícios são geralmente evidentes e muitas vezes os

resultados aparecem logo, ás vezes nas primeiras doses. Os

animais são seres puros, e não tem os bloqueios que nós humanos

carregamos. Porém, alguns animais, pelo contato intenso e

constante com o seu tutor, podem demorar mais algum tempo a

ter resultados. Mas eles aparecem.

 

Existem relatos provando a eficácia da terapia floral no tratamento

de animais, sendo cada vez mais recomendado por veterinários

homeopatas e/ou holísticos e terapeutas especialistas em

comportamento animal.

 



Comportamentos que são tratados

pela Terapia Floral



Como escolher florais para cachorro?



• Adaptação;

• Adestramento;

• Agressividade;

• Ansiedade;

• Automutilação;

• Depressão;

• Estresse;

• Latido excessivo;

• Medos,

• Síndrome do abandono.

Os efeitos das essências florais nos

cachorros
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Os animais, assim como os humanos, também envelhecem. É um
fato inexorável e pelo qual nenhum ser vivo vai deixar de passar. A
velhice não é doença, é uma fase diferente, tanto para o cão como
para o seu tutor. Enfim, de forma geral, os animais velhinhos são
bem parecidos com os humanos velhinhos. O que eles querem e
precisam é atenção, amor e carinho.
 

 E para os cães a velhice chega cedo, infelizmente. A terceira idade
dos nossos amigos cães começa geralmente, a partir dos 7 anos.
Os aspectos físicos começam a aparecer, a pelagem
embranquece, principalmente na região da cabeça. O seu amigo
começará a ficar mais quieto, mais cansado e sonolento. Também
ficará mais irritado e estressado.
 

 

 

 

 

As essências florais ajudando na

velhice de seu pet
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As doenças que podem afetar os cães nessa fase são: doenças
renais, cardíacas, respiratórias, diabetes, artrose, obesidade,
tumores, além da perda gradativa da visão e da audição.
 

A velhice também provoca um enfraquecimento geral da memória.
Aumento da sensibilidade às variações de temperatura, e alguns
distúrbios de comportamento, como latidos sem razão e
agressividade devido a redução no limite de paciência, além da
ansiedade que pode torná-lo destruidor.
 

Mas, a idade que o cão atingirá com saúde, vai depender
muito dos cuidados que ele recebeu ao longo da vida. Alguns
cuidados são básicos com o cão idoso. Alimentação
adequada, cuidados veterinários, exercício moderado,
controle do peso, limpeza dos dentes e cuidado com a saúde
oral, e como todo idosinho, tanto humano como animal,
carinho, paciência, atenção e compreensão.
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Os florais para os cães contém menos de 10% de álcool, que age
como conservante, ou mesmo nenhum tipo de componente
alcóolico, além disso a concentração de cada essência é
controlada de modo a não provocar danos à saúde de seu pet.

 

Aplicação rápida e prática

 

Os florais são administrados em gotas diretamente na boca do
animal, na dose usual de quatro gotas quatro vezes ao dia,
tomando o cuidado para não encostar o conta gotas na boca do
seu cão. Por via oral   é o método mais indicado (porém pode ser o
mais complicado se o cachorro resolver não cooperar).
 

Caso você não consiga aplicar as gotas de essência floral por via
oral, basta colocar de 8(oito) a 10 (dez) gotas no recipiente de
água do seu cão, duas vezes ao dia, observando se eles tomaram
toda a água ao longo do dia.
 

As gotas podem ser aplicadas também sobre a pele do animal, em
pontos de fácil absorção como ao redor das orelhas, sobre as
patas para que possa lamber,  podem ser friccionadas no focinho e
nas partes em que haja pulsação.
 

Além disso os florais podem ser aplicados indiretamente, através
de cremes, sprays e banhos. Também podem ser colocadas em
petiscos, na ração e alimentos oferecidos ao seu cão.
 

Como não há contraindicação e as essências florais ajudam no
controle do medo e da ansiedade, é recomendável administrar as
gotas de florais ao cão antes de uma viagem, antes de uma
consulta veterinária, quando estiver latindo muito, após a perda de
um companheiro animal ou humano, enfim, em situações de
mudança que possam afetar seu equilíbrio.
 

Administrando as essências florais
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É importante lembrar, novamente, que se o cão sofre

de algo físico, o floral não pode ser usado como

substituto natural para a medicação apropriada. É um

tratamento complementar!
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Aspen: para o cão submisso, nervoso, que demonstra temor

especialmente em circunstâncias não familiares.

 

Beech: essência eficiente para tratar a intolerância, tanto com

situações, como com outros animais e também

pessoas.

 

Cherry Plum: é usada para tratar

comportamentos incontroláveis.

 

Chestnut Bud: bom para corrigir o treinamento áspero e

precoce, que leva o cão a comportamentos indevidos, para

modificação de comportamento inadequado.

 

Chicory: para o cão excessivamente “grudento”, está sempre

no pé do tutor e demonstra ciúme e perturbação quando fica

sozinho, é extremamente afeiçoado ao seu dono e sempre

reclama atenção. E esse comportamento o faz sofrer.

 

Clematis: essa essência serve para o cão que nada faz além de

dormir e parece estar sempre ausente. Também ajuda os

cachorrinhos recém-nascidos a respirar e ajuda também a

acordar depois de uma anestesia

 

 

 

Essências Florais que podem ser úteis

para o seu Pet
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Crab Apple: é um floral usado para limpeza e desintoxicação. Útil

em diversos tipos de situações em que é preciso um processo de

limpeza.

 

Gentian: trata o desânimo e pode ser útil para animais com

insuficiência cardíaca.

 

Gorse: como trata a desesperança pode ser útil para o tratamento

adicional do câncer. Boa essência para ser usada quando o cão

desiste de lutar.

 

Holly: ótima essência para o ciúme ou a agressividade de um

passado de maus tratos, útil para o cão que ameaça e pode atacar.

Indicado para os animais de temperamento difícil e mau

humorados, tornando-os mais dóceis e receptivos.

 

Honeysuckle: é para o animal tristonho, porque seu tutor está

ausente, também para o animal saudoso do lar, quando está

hospedado em um canil.

 

Hornbeam: essência útil para tratar a preguiça. Também eficaz

para tratamento de rotina em animais com câncer.

 

Impatiens: floral ideal para os animais agitados, apressados e

impacientes. Se o seu bichinho é daqueles que ficam

descontrolados ao ouvir o barulho da coleira, que comem rápido e

estão sempre inquietos, Impatiens é assência.

 

Mimulus: floral usado para o cão que tem medo de coisas

conhecidas como por exemplo, tempestades com trovões, idas ao

veterinário, barulhos dos fogos de artifício, etc.  E também para o

animal tímido, medroso e que está sempre se escondendo.
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Olive: é ideal para o cão doente, exausto ou traumatizado. Trata  o

animal  sem forças, desnutrido, com anemia, desidratado,

restituindo a força e a capacidade de regeneração.

 

Rock Rose: também indicado para animais medrosos, indicada

para terror, medo extremo e situações de pânico, essa essência

pode amenizar o medo relacionado a fogos de artifício, trovões e

de sair na rua

 

Rock Water: indicado para os animais territorialistas. Se o seu

companheiro vive demarcando os locais e possui problemas para

ser adestrado, Rock Water pode amenizar estes sintomas

 

Scleranthus: este floral é indicado para mudanças de humor e para

animais com problemas de equilíbrio ajuda em casos de doenças

relacionadas a carros, como vômitos e enjoos, por exemplo.

 

Star of Bethlehem: essa poderosa essência floral  é indicada para

animais que sofreram algum trauma relacionado a maus tratos,

fome e agressões físicas ou emocionais. Cães que foram

maltratados, traumatizados, física ou emocionalmente. Sempre é

bom ser usado em animais que vieram de abrigos ou retirados das

ruas.

 

Sweet Chestnut: floral recomendado para aqueles animais que,

sofrem de depressão, por exemplo, quando trocam de tutor, se

recusam a comer.

 

Vervain: essência floral para a hiperatividade. Indicado para os

cães hiperativos, nervosos, super exuberantes, que não param

quietos.  Ajuda a acalmar.
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Vine: serve para tratar a agressividade, especialmente quando

relacionada à posição hierárquica e territorial.

 

Walnut:  floral da adaptação. É uma essência que ajuda o animal a

enfrentar qualquer tipo de mudança e as que ocorrem com

doenças também. Recomendado para animais com dificuldade

para adaptar-se a um novo lar ou após uma castração ou mudança

na rotina.

 

Water Violet: este floral é de grande ajuda para os animais

solitários e reservados, cães arredios, tornando-os mais sociáveis. 

 Para o animal que foi tardiamente socializado, ou que seja ou

esteja selvagem.

 

White Chestnut: essência floral para quando o  animal tem

alguma mania pouco saudável, como a de se coçar, mordiscar

ou se lamber constantemente.

 

Willow: floral utilizado para tratar o mau humor e também o

comportamento rancoroso.

 

Rescue Remedy: na realidade é o composto floral utilizado

para emergências e para equilíbrio das demais essências.  É

usada para qualquer situação de stress, ferimentos ou trauma.

Tanto para cães como para pessoas. Como restitui a calma,

possivelmente, quando seu animalzinho precisar dessa

essência você também vai precisar.
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AROMATERAPIA
 

PARA CÃES

Nossos animais de estimação também sofrem com doenças

semelhantes às que nos acometem. A proximidade e a

convivência conosco acaba trazendo para eles os mesmos

inconvenientes pelos quais também passamos.

 

Por isso, além das essências florais e de outros recursos

terapêuticos complementares, a utilização de óleos essenciais

para os animais de estimação tem se tornado cada vez mais

comum entre os donos de pets. Eles podem ser usados entre

outras opções para acalmar, desestressar, diminuir hiperatividade,

aliviar a depressão e também educar.

 

Usar óleos essenciais para ajudar de forma complementar, em

tratamentos propostos pelo veterinário trazem vantagens e podem

ajudar na recuperação do bem estar e saúde do nosso pet. 
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O que é Aromaterapia?

 

É a arte e a ciência de usar as propriedades terapêuticas dos óleos

essenciais para promover o bem-estar e a saúde do corpo, da

mente e consequentemente, das emoções.

 

E o que são óleos essenciais? São destilados e extratos aromáticos

de plantas ou de partes dela, são substâncias orgânicas voláteis

que controlam determinadas funções da vida das plantas. Os

óleos essenciais formam moléculas específicas que parecem

poder combater microrganismos nocivos como bactérias, vírus e

fungos. Sendo assim, óleos essenciais podem ser eficazes para

ajudar no tratamento de doenças.

 

Aromaterapia como visão holística de tratamento

 

Aromaterapia para uso em animais é fundamentada em  uma visão

holística de tratamento. A visão holística da saúde procura o bem -

estar total do animal e não somente com foco em acabar com os

sintomas.

 

Nessa visão, corpo, mente,  espírito e  emoções formam uma

unidade indivisível e quando um desses níveis se desequilibra a

doença aparece. A ideia é conceber o universo e o animal como

um todo harmonioso e que não se divide.

 

.
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A Aromaterapia agora está sendo reconhecida por veterinários

como uma forma eficaz para o tratamento de doenças como,

inflamações de pele, infecções de ouvidos, erupções, flatulência,

halitose e doença de movimento, entre outras. Diversos

veterinários têm recomendado estes medicamentos para uso em

animais como remédios caseiros eficientes para finalidades

diversas.

 

Porém, é importante que destaquemos que essa terapia é uma

terapia holística complementar então não substitui e nem exclui a

visita regular a um médico veterinário.

 

 E a Aromaterapia pode ser tão agradável e benéfica para animais

de estimação como o é para nós, seres humanos. Afinal, os

mesmos óleos essenciais que ajudam os seres humanos a relaxar e

sentir calma também podem ter efeitos semelhantes em animais.

Óleo de Lavanda pode ajudar no relaxamento e bem estar, já a

Camomila pode ajudar a tratar a infecção de ouvido de um cão ou

de ajudar este a se sentir mais relaxado, se estiver sentindo dor, e

por aí vai, só para exemplificar.

 

Na Aromaterapia  animal  são usados óleos essenciais

extraídos de flores, folhas, cascas, raízes, caules, sementes e

frutas. Podemos observar que desde sempre o tratamento dos

animais é feito com plantas medicinais em algum grau. Os

óleos essenciais podem ser inalados, utilizados em um difusor,

diluídos em óleos  e esfregados no corpo do animal.
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O tratamento com aromas é considerado benéfico em

diversos níveis. Um dos principais benefícios é que não é

um tratamento agressivo, é agradável, sem métodos

dolorosos, injeções ou mudança de ambiente.

 

A Aromaterapia também pode aumentar o poder de cura

do animal, ajudar a combater o estresse, a deixá-lo mais

calmo ou ajudá-lo a enfrentar uma doença séria ou ainda,

dar mais qualidade de vida a cães idosos. Os animais

comprovadamente respondem bem ao poder do aroma.

 

Os óleos essenciais também ajudam   a estimular o sistema

imunológico de nossos animais de estimação,

favorecendo o combate mais eficaz a infecções causadas

por bactérias, fungos, vírus, etc. e também podem atuar

repelindo insetos que tanto incomodam a vida do seu

amigo. E são de grande ajuda para eliminar maus odores

tornando seu pet mais cheiroso e saudável.

 

Benefícios Da Aromaterapia Para

Animais
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A Aromaterapia favorece os animais

 

Os óleos essenciais têm inúmeras aplicações no cuidado e

tratamento de animais. Uma das mais úteis é na prevenção e no

controle de pulgas, ácaros e parasitas na pelagem de animais

domésticos.

 

Os cães geralmente aceitam melhor tal tipo de tratamento, como já

sabemos, para os gatos é mais problemático.

Todos sabemos que os cães têm uma capacidade olfativa incrível,

o sentido do olfato deles é  cerca de 40 vezes mais desenvolvido

que o nosso. Eles possuem 200 milhões de células olfativas e nós,

meros cinco milhões. Eles contam com seus narizes para a maior

parte de suas percepções, tanto no que diz respeito  a pessoas

como a situações. 

 

Só para se ter uma idéia, um cachorro pode detectar uma colher

de chá de sal em treze galões de água! E o sentido do olfato ainda

aumenta muito quando ele está com fome. E o ser humano se

utiliza dessa capacidade olfativa incrível para situações de caça,

de resgate, de apreensão de drogas, etc. E nenhuma tecnologia

moderna substitui esse eficiente focinho gelado e molhado.

 

Justamente por ter o olfato muito mais desenvolvido do que as

pessoas, esse tipo de tratamento possui um efeito mais rápido em

animais, em especial os cães. Os óleos essenciais são absorvidos

pelo olfato e através da pele, o tato. Num cão, por exemplo, as

ramificações dor nervos olfativos na cavidade nasal ocupam 175

cm2 enquanto no homem ocupam apenas 5 cm2.
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Da mesma forma que acontece com as pessoas, o óleo essencial

(sempre diluído) é inalado pelo animal ou esfregado na superfície

de sua pelagem. Os sentidos dele processam as moléculas. O

corpo do animal então, libera substâncias químicas que podem ter

um efeito de alívio calmante, rejuvenescedor ou alívio da dor em

reação aos aromas dos óleos essenciais empregados. Após as

moléculas serem processadas, elas vão para a corrente sanguínea

e atuam em todo o corpo do animal.

 

Como o olfato dos animais é bem mais apurado que o do ser

humano, um aroma desagradável vai ser muito mais intenso para

ele. Sendo assim os animais podem não aceitar, rejeitar ou não

gostar do aroma de uma determinada combinação de óleos. Se o

animal em questão rejeita a combinação de óleos é necessário

fazer outra que seja mais agradável.

 

É importante lembrar, no entanto, que os óleos essenciais

devem ser diluídos antes de serem utilizados na pele de um

animal  ou mesmo, pulverizado sobre o seu pelo. Óleos

vegetais como óleo de amêndoas, óleo de oliva, óleo de

jojoba, entre outros podem ser utilizados como diluidores.

Assim as gotas de óleos essenciais são adicionadas aos óleos

vegetais. O óleo essencial nunca deve ser utilizado puro.
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A Aromaterapia Não é Indicada Para Gatos

 

 Os gatos não têm um mecanismo

importante de desintoxicação, conhecido

como glucuronidação, que está presente na

maioria dos mamíferos. 

 

Isso significa que, para evitar um possível

choque tóxico fatal (no pior dos casos) ou

um acúmulo de metabólitos tóxicos no

organismo, o dono deve ter muito cuidado

ao usar a aromaterapia e seus óleos

essenciais em gatos. 

 

Na verdade, apesar de sua ampla utilização,

considera-se não tão seguro o uso da

aromaterapia para gatos, sendo melhor

aplicada em cães.
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Escolhendo os melhores óleos essenciais

Usar um óleo essencial de baixa qualidade pode acabar sendo

ineficaz ou mesmo prejudicial. Estes óleos podem ser velhos,

terem sido destilados de colheitas pobres, conter aditivos, ou

terem sido manuseados indevidamente.

 

Procure sempre analisar os sinais que ajudarão a garantir que seu

óleo essencial seja de alta qualidade e 100% puro.

 

Ao fazer compras on-line, procure o nome comum do óleo e

também o nome em latim, o nome científico. Se o nome em latim

não estiver lá, pode ser um óleo não essencial que simplesmente

tenha perfume adicionado para dar seu aroma.

 

Procure se possível, comprar óleos essenciais orgânicos, pois,

como são criados a partir de plantas, é importante evitar a

contaminação potencial de pesticidas.

 

Verificar também se o rótulo  indica  que o óleo essencial é 100%

puro. Se isso não acontecer, significa que foi alterado ou

misturado com outro ingrediente. Para um óleo ser eficaz, ele tem

que ser puro.
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Os seguintes óleos essenciais são, geralmente, considerados

seguros para uso  em seu pet. Mas qualquer dúvida, consulte

sempre o veterinário.

 

Óleo essencial de Camomila (Matricaria chamomilla)

É um óleo suave e calmante. Benéfico em casos de irritabilidade e

impaciência. É analgésico e antinflamatório, sendo útil em

inflamações, alergias e dermatites diversas. Pode ser usado em

massagens para  aliviar dores musculares.

 

Óleo essencial de Cardamomo (Elettaria cardamomum)

Traz benefícios para o sistema digestivo e respiratório. É suave e

seguro para crianças, e muitos especialistas o consideram seguro

para os cães. Ajuda a manter o equilíbrio gastrointestinal, acalma a

dor de estômago, além de ajudar na saúde respiratória e promover

uma melhor respiração. Pode melhorar o humor de um cão

ansioso e mal-humorado. Ajuda também cães que sofreram

agressões. Seu aroma pode ajudar a criar um ambiente calmo para

o seu animal de estimação.

 

Óleo essencial de Capim-limão (Cymbopogon citratus)

É bactericida e antisséptico e também conhecido por repelir

insetos como pulgas, carrapatos e mosquitos. Também é

refrescante e desodorante, possui efeito tônico e estimulante.

Adicione 2 gotas do óleo à água em um borrifador e, em seguida,

aplique o spray no pelo do seu animal de estimação e massageie.

Não só irá manter os carrapatos e pulgas longe, como também

pode melhorar a condição da pele do seu cão.

 

Óleos essenciais que são, geralmente,

seguros para cães
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Óleo essencial de Cedro (Cedrus atlântica)  

Tem também a capacidade de repelir e matar pragas, como

pulgas. É antisséptico e expectorante.  Estimula a circulação, ajuda

em problemas urinários e é bom para resolver ajudar a diminuir a

dor causada pela artrite e a rigidez comum em cães mais idosos.

Pode também ser usado como um tônico geral, calmante, para

cães que são tímidos, ou aqueles que precisam de um maior senso

de segurança incluindo aqueles que têm sérios problemas de

separação. É contra indicado para fêmeas grávidas.

 

Óleo essencial de Citronela (Cymbopogon nardus)

É o óleo essencial mais conhecido por suas habilidades em repelir

insetos. Quando é usado o óleo essencial em pequenas

quantidades não ficará com um cheiro tão intenso de modo a

incomodar o seu cão e ainda afastará carrapatos e mosquitos

indesejáveis. Adicionar 2 gotas na água em um frasco de spray,

aplique no pelo do seu cão e massageie.

 

Óleo essencial de Eucalipto (Eucalyptus globulus)

É bem conhecido pelo poder germicida e qualidades como

repelente de pulgas e mosquitos. É antisséptico,

descongestionante e antifúngico. Aplicado em massagens alivia

dores reumáticas e musculares.

 

Óleo essencial de Hortelã (Mentha piperita)

O óleo de hortelã, pode ser útil para ajudar a resolver cólicas, e

outros sintomas gastrointestinais em cães. Também ajuda a

equilibrar o metabolismo, podendo ajudar no gerenciamento do

peso de seu pet. Também ajuda a repelir pulgas e deixa o seu cão

com cheiro de frescor.
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Óleo essencial de Lavanda (Lavandula officinalis)

Considerado um dos óleos essenciais mais versáteis, traz

sensação de paz e harmonia, oferecendo um efeito calmante

em cães e consequentemente, também em seres humanos.

Como   é calmante para o sistema nervoso pode ser usado

efetivamente para ajudar um cão a se acostumar e se sentir

seguro em um determinado espaço. Também pode diminuir a

ansiedade do pet durante o passeio ou viagens de carro,

acalmando sua movimentação e latidos. Também pode ajudar

com insônia, hiperatividade e alergias. 



USANDO A

AROMATERAP IA  

NO SEU  CÃO 

COMO ESCOLHER  O  ÓLEO

ESSENC IAL  PARA O  SEU  PET?
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Podem ser usados vários métodos para ajudar os peludos.

Geralmente, a maneira ideal é testar na pele do animal para ver

como ele vai reagir. Se o seu cão não mostrar sinais de irritação ou

outros efeitos negativos e você quiser usá-lo topicamente, de

maneira geral você pode começar com uma única gota de óleo

essencial diluído em 50 gotas de óleo diluidor e aplicá-lo na nuca

do seu pet.

 

Os óleos essenciais podem ser usados uma vez por semana, duas

vezes ao dia ou mais ou apenas uma vez por dia. A frequência

quem determina é o animal e sua necessidade do produto. A

maioria dos animais, incluindo cães amam o cheiro e costumam se

animar quando gostam do aroma da terapia.

 

E quando gostam, costumam pedir mais e ficam procurando de

onde vem o aroma. E isso pode ser bem divertido, praticar

Aromaterapia com seu animal em casa.

 

Veja a seguir algumas opções práticas para uso de óleos

essenciais nos comportamentos do seu pet.

 





FORMULAÇÕES

PARA AJUDAR EM  ALGUNS

T IPOS  DE  COMPORTAMENTOS
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Bom para ser usado no seu pet quando for preciso que o animal

fique só, em caso de separação e viagens.

 

Utilizar 15 ml de óleo vegetal que será o diluidor (pode ser de

amêndoas, de jojoba, de semente de uva). Pingar os seguintes

óleos essenciais:

 

01 gota de Neroli (Citrus aurantium)

02 gotas de manjericão (Ocimum basilicum)

04 gotas de bergamota (Citrus bergamia)

01 gota de Ilang-Ilang (Cananga odorata)

 

Agitar sempre que for usar. Aplicar 1 vez ao dia, 2 gotas em

orelhas, axila e virilha.

 

Calmante para ansiedade:
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Essa formulação é indicada para as épocas de cio para diminuindo  

a ansiedade comum nessa fase. Bom para animais que convivem

com o sexo oposto.

 

Para 15 ml de óleo vegetal diluidor os seguintes óleos essenciais:

 

10 gotas de manjerona (Origanum majorana)

02 gotas de lavanda (Lavandula officinalis)

02 gotas de limão (Citrus limonum)

01 gota de hortelã-pimenta (Mentha pipperita) 

 

Agitar sempre que for usar. Aplicar 1 vez ao dia, 2 gotas em

orelhas, axila e virilha.

 

Calmante para agitação sexual:
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Importante para melhorar o apetite em animais que estejam

inapetentes.

 

Diluir em 15 ml de óleo vegetal os seguintes óleos essenciais:

 

02 gotas de laranja doce (Citrus sinensis)

02 gotas de limão (Citrus limonum)

02 gotas de grapefruit (Citrus paradisi)

02 gotas de lima (Citrus aurantifolia)

02 gotas de bergamota (Citrus bergamia)

 

Agitar sempre que for usar. Aplicar 1 vez ao dia, 2 gotas em

orelhas, axila e virilha.

 

Revitalizador de apetite:
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atenção

ao usar óleos

essenciais cítricos não

exponha seu pet ao sol.



CU IDADOS 
NA UT IL IZAÇÃO DA

AROMATERAP IA  PARA

PETS
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Para que a aromaterapia seja bem sucedida e

não cause nenhum tipo de problema para o seu

amigo é importante tomar alguns cuidados. O

primeiro cuidado é não usar óleo essenciais

perto do nariz, olhos e nem dos genitais do seu

cão.

 

Contato Dos Óleos Com Nariz, Olhos e Genitais

 

Se por acaso os óleos essenciais caírem nos

olhos, nariz ou genitais do seu pet, coloque

algumas gotas de óleo vegetal numa gaze

esterilizada e aplique suavemente sobre a região,

porém, não lave.

 

Procure  comprar óleos essenciais certificados e

de boa procedência e obedecer às quantidades

recomendadas para não arriscar a saúde do seu

pet. Cuidado também com o uso de óleos que

têm aromas muito fortes pois eles podem irritar o

animal.
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Alguns óleos são contraindicados para uso em fêmeas gestantes,
como alecrim, cipreste, cedro e cravo.
 

Ao utilizar óleos essenciais fotossensibilizantes, em geral os
cítricos como os de bergamota, laranja, limão e tangerina, evite
expor o cão ao sol por um período de pelo menos 12 horas após a
aplicação.
 

Alguns óleos essenciais como canela, cravo e tea tree,  podem ser
tóxicos quando usados em excesso. Cuidados redobrados ao
aplicar.
 

Óleos essenciais de alecrim e de hortelã-pimenta não devem ser
aplicados em animais epilépticos;

 

Cães com menos de oito semanas não devem entrar em contato
com óleos essenciais em uso tópico.  Nesse caso, utilizar na
aromatização de ambientes.
 

Os frascos de óleos essenciais devem ser mantidos fora do
alcance dos animais. Alguns óleos podem ser são tóxicos e
oferecem perigos quando usados numa quantidade elevada.
 

Óleo essencial não é para uso Oral
 

Jamais, em hipótese alguma, use os óleos essenciais por via oral
nos animais.
 

Se você vai vaporizar ambientes pode usar álcool de cereais
para diluir os óleos, mas para vaporizar sobre o seu pet, utilize
água. E não esqueça de sempre proteger os olhos do animal.
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COMO APLICAR?

 

Aqui entra um detalhe importante e que é preciso ter cuidado: os

animais têm olfato muito mais apurado do que o nosso, por isso a

dosagem precisa ser mínima para não irritá-lo ou estressá-lo.

 

Você pode escolher vários meios de aplicar a Aromaterapia em seu

pet:

 

Uso de inaladores ou borrifadores: é a forma mais prática e comum

de utilização. E todos os moradores da casa também serão

beneficiados.Para borrifar, basta diluir o óleo essencial em álcool

de cereais e água e borrifar na casa uma ou duas vezes por dia. Os

inaladores são ainda mais práticos, basta colocar duas gotinhas

para aromatizar todo o ambiente.

 

Massagens: se o seu cão é calmo e tranquilo, e se gosta de receber

massagens, basta diluir o óleo essencial em um óleo vegetal

diluidor(óleo de amêndoas, por exemplo) e realizar massagem

suave na barriguinha, pernas, axilas e braços do bichinho. Evite o

rosto e as patas.

 



Como Fazer Receitas

Com Óleos

Essenciais para

Cachorros
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Ter um animal de estimação requer muito

mais do que simplesmente dar água,

comida, brincar e levar para passear. 

 

As condições de limpeza dele também

fazem toda a diferença na sua saúde e a

higiene animal tem de ser um hábito

frequente e para auxiliar nesta missão,

para isso vamos sugerir receitas utilizando

óleos essenciais e utilizando suas

propriedades terapêuticas trazer bem estar

e saúde para o seu pet.

Como Fazer Receitas Com Óleos

Essenciais para Cachorros.



Formulações terapêuticas para uso

veterinário utilizando óleos essenciais
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