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Existem diversas espécies de
Hamsters distribuídas por todo o mundo. Muitas delas habitam regiões inóspitas, como semidesertos, onde vivem em
tocas que lhes proporcionam abrigo e proteção. Essas tocas se dividem em túneis e
câmaras que são utilizadas para armazenar comida ou como dormitório.
Poucas espécies de Hamsters são
criadas como animais de estimação. Dentre elas, podemos destacar: Hamster Sírio
(Mesocricetus auratus), Hamster Chinês
(Cricetulus griseus), Hamster Roborovski
(Phodopus roborovskii) e Hamster Anão
Russo, nas variedades Campbell (Phodopus campbelli) e Winter White (Phodopus
sungorus).
Como em todos os roedores, os
dentes
incisivos
desses
animais
estão em constante crescimento e
eles precisam estar sempre roendo alguma coisa
para desgastálos, evitando que
cresçam demais.
Por esse motivo
é recomendado
que se utilize

Tráfico de Animais
Silvestres
Alcon Rodent, que além de servir como suprimento mineral, serve também para que os animais aparem os dentes, preservando os outros
objetos da gaiola.
Os Hamsters são animais noturnos, que dormem
durante o dia e ficam acordados à noite, quando está
mais fresco. Não possuem
uma capacidade visual muito
apurada, porém seu olfato e
sua audição são excelentes.
O tempo de vida médio é de
dois anos, contudo, dependendo da espécie, podem
chegar a até quatro anos.
A alimentação desses
roedores deve ser baseada na ração de manutenção Alcon Club Roedores - Alimento Extrusado, um alimento especial para roedores, corretamente balanceado e enriquecido de vitaminas
e minerais, que proporciona saúde e vitalidade
aos Hamsters. Como são animais curiosos e que
costumam manusear o alimento, recomenda-se
a utilização de Alcon Club Roedores - Frutas
e Legumes, oferecido em caráter de enriquecimento ambiental, como petisco. Além disso,
como a carência em vitamina C é típica dos roe-

dores, é essencial que recebam Labcon Roevit como
suplemento. Esse polivitamínico de sabor agradável,
especialmente desenvolvido
para roedores, supre possíveis carências de vitaminas
e aumenta a freqüência alimentar.
Para ter um Hamster
como animal de estimação,
deve-se levar em consideração que seu recinto deve ser o maior possível,
com uma forração própria, como a maravalha,
mantida sempre seca e limpa. Deve-se pensar
também, que estes animais precisam se exercitar, evitando assim a obesidade e outros males.
As tradicionais rodinhas para suas caminhadas
devem estar presentes. Os recintos não devem ser de madeira sob o risco de serem destruídos pelos dentes afiados
desses pequenos mamíferos.
Pelo mesmo motivo, o comedouro, assim como a ponteira
da garrafa de água, deve ser
de metal.
Os Hamsters são animais territorialistas
e somente devem ser mantidos com outro de
sua espécie se forem acostumados desde pequenos. Apesar de serem tipicamente individualistas e dificilmente demonstrarem afeto, são independentes e precisam de poucos cuidados. Com
higiene adequada, uma gaiola espaçosa, água
limpa sempre disponível e alimentação de qualidade, esses pequenos roedores podem se mostrar companheiros adoráveis e brincalhões.

Biodiversidade em Liquidação

O

mercado dos animais de
estimação movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro e cada vez mais cresce o interesse das pessoas por animais exóticos
e selvagens. Por esse motivo, o tráfico
de animais silvestres hoje constitui mais
um dos problemas ambientais e culturais relacionados ao egocentrismo e aos
caprichos humanos.
De acordo com o IBAMA, calculase que aproximadamente trinta milhões
de animais são capturados de nossas
matas anualmente. Apesar das apreensões não serem tão freqüentes, esses
números parecem reais quando lembramos que diversas pessoas conhecidas
nossas possuem animais silvestres em
seu poder. Papagaios, araras, sagüis,
coleiros, pássaros-pretos e por aí afora. Os números são alarmantes e ficam
mais desanimadores quando sabemos
que 90 % dos animais capturados morrem em decorrência das péssimas condições de transporte.
Além dos animais capturados
para servirem de bichos de estimação,
inúmeros insetos, répteis, aracnídeos e
anfíbios, são capturados para utilização
em pesquisas biotecnológicas fora do
Brasil e sem o conhecimento do governo brasileiro. Estes animais, assim como
inúmeras espécies de plantas, possuem
substâncias que podem servir como
princípio ativo para medicamentos, e no
futuro podem ser a solução para diversos males ainda sem cura.
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Filhotes apreendidos do tráfico
importância para estes filhotes, pois a nutrição adequada proporcionará animais saudáveis para serem devolvidos à natureza”,
comenta Ana Paula Felício, zootecnista do
CRAS.
A chave para um mundo melhor está
em pequenas mudanças de atitude. Quando
falamos em meio ambiente, as atitudes têm
que sair do discurso e devem fazer parte da
vida cotidiana. Na Terra tudo está interligado, prova disso são as alterações climáticas
tão evidentes em nossa época. Queimadas,
desmatamento, poluição, extinção de espécies animais, todos esses problemas estão
interconectados de um modo ou de outro.
Cabem hoje ao homem ações positivas, que
acendam no outro a esperança de dias melhores, com mais equilíbrio, mais consciência, mais igualdade.

Medidas para ajudar no combate ao
tráfico de animais:
• Não compre animais silvestres sem
comprovação de origem legal;

• Denuncie traficantes;
• Mesmo que tenha dó do animal nas
mãos do traficante, não o compre, pois
se o fizer estará incentivando o tráfico;
• Se tiver um animal silvestre ilegal, entre
em contato com a unidade do IBAMA
mais próxima.

Profissional Responsável:
Acácio Coelho Jr. - DRT: 006236
É proibida qualquer reprodução sem autorização expressa da Alcon.

A Alcon busca fazer a sua parte, melhorando de diversas formas seu relacionamento
com o mundo que nos cerca. Uma delas é o
apoio a projetos ambientalmente responsáveis,
como os desenvolvidos pelo CRAS, Centro de
Reabilitação de Animais Silvestres, vinculado
ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). O Centro realiza a recepção, triagem e destinação de animais silvestres
apreendidos durante operações de fiscalização.
O CRAS, que completou 20 anos de existência
em julho de 2008, recebeu entre setembro e
outubro desse ano, 682 filhotes de papagaios
apreendidos pelas autoridades policiais, tanto
em Mato Grosso do Sul como em São Paulo.
“Este quantitativo superou todos os demais
anos e, com a preocupação de oferecer uma
nutrição balanceada para obtenção de índices
de sobrevivência maiores, o CRAS contou com
a colaboração de uma das maiores e mais bem
conceituadas empresas de produção de rações
para animais silvestres do Brasil, a Alcon, que
doou a papa para psitacídeos para os nossos
animais. Esta ajuda está sendo de fundamental

• Não compre artesanato que possua
partes de animais silvestres, a não ser
que seja certificado como procedente do
manejo sustentável;

Expediente
Indústria e Comércio de Alimentos
Desidratados Alcon Ltda.

A retirada de um animal da natureza influencia toda uma cadeia de relações ecológicas, que pode culminar com
o desaparecimento de várias espécies.
Quando uma espécie animal dispersora
de sementes tem sua população significativamente diminuída, as espécies
de plantas que eram semeadas por ela
também sofrem alterações populacionais. Essas espécies vegetais, muito
provavelmente, serviam de alimento
para algum tipo de herbívoro, que tendo menos alimento disponível, também
sofre os impactos da retirada daquela
primeira espécie, apesar de não possuir
relação direta com ela.

Foto: Nara Pontes

O

s Hamsters são pequenos
roedores muito apreciados
como animais de estimação, especialmente pelas crianças. Esses
simpáticos animaizinhos possuem duas
grandes bolsas faciais, ou “bochechas”,
onde carregam comida e forragem para
guardar em sua toca. O nome “Hamster”,
aliás, vem da palavra alemã “Hamsteln”,
que significa “armazenar”.
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Aves em recuperação com ajuda da Papa
para Filhotes Alcon.
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Alimentos MFuncionais
ais do que Nutrição
S

empre ouvimos falar
que a mudança de alguns hábitos
alimentares pode ter reflexos diretos sobre a saúde.
Isso porque alguns alimentos vão além da função
nutricional, atuando de
forma preventiva sobre
as doenças, ao reforçar o sistema imunológico e otimizar o
metabolismo. Os alimentos que
apresentam essas funções são
definidos como Alimentos Funcionais ou Nutracêuticos. A diferença entre essas duas classes de
alimentos está na concentração do princípio ativo. Enquanto os Nutracêuticos, com
concentrações maiores dos componentes
ativos, são administrados na forma de suplementos, os Funcionais apresentam ativos em proporções menores e compõem a
dieta normalmente. Para um alimento ser
considerado funcional, ele deve ser validado cientificamente, através de pesquisas
que comprovem os seus efeitos.

Atualmente buscamos mais do que a
nutrição celular, visamos também o fornecimento de alimentos benéficos à saúde. Alguns
exemplos desses alimentos na alimentação
humana são: laticínios (leite fermentado, iogurte, queijo) enriquecidos com probióticos,
que auxiliam na estabilização da flora intestinal; gorduras insaturadas, que previnem
doenças cardiovasculares; alimentos ricos
em antioxidantes, que retardam o envelhecimento e diminuem o risco
de câncer. Além da alimentação
humana, os Alimentos Funcionais são amplamente utilizados
para nutrir animais de consumo,
com o objetivo de diminuir as doenças e o estresse, associado à melhora
na produtividade e a qualidade da carne.
Mais recentemente os alimentos funcionais
começaram a ser utilizados na nutrição de
animais de estimação.
A Alcon, sempre pensando no bem
estar dos animais, adotou Alimentos Funcionais na composição das suas rações. Alguns
exemplos são: probióticos, prebióticos e alimentos ricos em antioxidantes, pectinas e flavonóides. Os benefícios e a ação dos Alimentos Funcionais presentes nos produtos Alcon
serão detalhados em uma série de matérias.
Nessa primeira parte, será delineada a atividade dos Probióticos e Prebióticos, utilizados
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Probióticos
São
microorganismos,
ativos apenas no intestino, que
afetam beneficamente o hospedeiro, inibindo o crescimento da flora
patogênicas, além de estimularem o
sistema imunológico.
Os aditivos probióticos podem ser
compostos por microrganismos de uma
única espécie ou por várias espécies. Os
microorganismos mais utilizados em aditivos
probióticos atualmente são: Lactobacilos
(L. acidophilus, L. casei, L. rhamnosus, L.
reuteri, L. plantarum); Bifidobactéria (B.
longum, B. bifidum, B. breve, B. infantis);
Coccos
Gram-positivos
(Lactococcus
lactis, Enterococcus faecium); Leveduras
(Saccharomyces cerevisiae, S. boulardii);
e Fungos (Aspergillus orizae).
Benefícios dos Probióticos
• Inibem o crescimento de microorganismos patogênicos;
• Previnem e auxiliam o tratamento de infecções intestinais;

nas rações desde 2002. Eles estão presentes nas rações da linha de peixes com o
selo MEP 200 Complex, nos alimentos da
linha de aves, rações, papas para filhotes e
farinhadas Alcon Club e Alcon Eco Club,
bem como no suplemento Labcon Club
Regulador da Função Intestinal.

• Estimulam o sistema imunológico, o que
previne o desenvolvimento de doenças.

Mecanismos de Inibição de Patógenos
• Bloqueia a aderência dos patógenos às
paredes intestinais.
• Diminui o pH intestinal, tornando o
meio inadequado para sobrevivência dos
patógenos.
• Compete pelos nutrientes, o que diminui a
quantidade de nutrientes disponíveis para o
crescimento dos patógenos.
• Produzem compostos antimicrobianos que
inibem o crescimento de patógenos.
• Estimulam a atividade dos macrófagos,
células de defesa que fagocitam (digerem)
os patógenos.
Prebióticos
São polímeros orgânicos - fibras, não
digeríveis pelo hospedeiro, que estimulam
seletivamente o crescimento e a atividade de
bactérias benéficas (Probióticos) por competição. Os microorganismos patogênicos não
conseguem aproveitar os prebióticos e por
isso o seu crescimento fica comprometido
frente ao desenvolvimento aditivado da flora
benéfica.
Existem vários aditivos prebióticos no
mercado, os mais utilizados são: oligossacarídeos (mananoligosacarídeos, fruto-oligossacarídeos), inulina, rafinose e estaquiose.

Definição e Exemplos de Alimentos Funcionais e Nutracêuticos
Alimentos Funcionais
Aparentemente são parecidos com os alimentos convencionais, sendo consumidos como parte habitual da dieta. Apresentam, porém, benefícios fisiológicos e reduzem o risco de doenças crônicas, além das funções nutricionais
básicas dos alimentos.
Exemplos: tomate rico em licopeno e ácidos graxos poliinsaturados.
Alimentos Nutracêuticos
São produtos isolados ou purificados de alimentos convencionais, que geralmente são utilizados de forma terapêutica e não nutricional. Da mesma forma
que os alimentos funcionais, apresentam benefícios fisiológicos e reduzem o
risco do desenvolvimento de doenças crônicas.
Exemplos: cápsulas de bioflavonoides e ômega 3.
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No Fundo das Águas

Macaco-prego

Descubra quem sou eu.
Qual descrição
abaixo me identifica?

O peralta do mundo animal
Normalmente, a fêmea dá
à luz apenas um filhote por
gestação, que só fica independente da mãe após um
ano de vida.

O

Macaco-prego,
primata
do gênero Cebus, é um
animal conhecido por sua
inteligência e destreza, que pode viver
até os 40 anos de idade. Quando adultos atingem até 60 cm de comprimento
e pesam em média 3 kg. Nativos das
florestas tropicais da América do Sul,
estes macacos onívoros utilizam sua
cauda semi-preênsil para se locomover
através das árvores.
São mamíferos sociais que vivem em bandos de até 30 indivíduos,
e se comunicam entre si através de gritos, assobios e chiados. Os machos são
maiores que as fêmeas, porém são elas
que decidem quando procriar e qual macho será seu parceiro. Os machos atingem a maturidade sexual aos oito anos,
enquanto as fêmeas já estão maduras
aos quatro anos. Podem se reproduzir
em qualquer época do ano e a gestação dura seis meses.
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Muito ágeis, vivem no
topo das árvores, onde passam a maior
parte do tempo em interações sociais e buscando alimentação. Descem ao chão para
beber água ou captar algum tipo de recurso
diferenciado. Hoje em dia é comum agricultores reclamarem de ataques às plantações
realizados por esses macacos. Isso ocorre
devido ao avanço das cidades sobre as florestas, diminuindo forçadamente a área de
vida desses animais. Com menos recursos
disponíveis, os Macacos-prego vão buscar
alimento nas lavouras mais próximas e às
vezes até em residências humanas.
Na natureza, sua alimentação é variada, composta de frutas, sementes, insetos,
pequenos vertebrados e ovos. Alcon Club
Monkey Cookies, rica em vitaminas e minerais, foi especialmente desenvolvida para
primatas onívoros do Novo Mundo, sendo
perfeita como ração de manutenção para os
Macacos-prego mantidos em cativeiro.
Há algum tempo os cientistas vêm
documentando a inteligência dessa espécie, que utiliza pedra como instrumento para
quebrar frutas de casca dura, como
cocos e nozes. O uso rotineiro de
ferramentas já era conhecido entre
grandes primatas, como os Chimpanzés, porém os Macacos-prego
têm demonstrado serem tão inteligentes quanto seus parentes africanos. Estudos recentes evidenciam, inclusive, demonstrações de
“tradições culturais” em grupos de
Cebus libidinosus, uma espécie de
Macaco-prego. Animais que vivem
nas zonas de transição entre o cerrado e a caatinga são capazes de
transportar para locais apropriados

as pedras que usam como “martelo” para
a atividade de quebrar coquinhos, que os
cientistas denominaram “bigorna”. O hábito de utilizar estas pedras como ferramentas é transmitido entre os animais do
mesmo grupo e não aparece em outros
grupos da mesma espécie, o que caracteriza “tradições culturais” transmitidas
de pais para filhos. Além dos martelos e
bigornas, os animais foram vistos utilizando varetas para desentocar lagartos
e pedras para escavar tubérculos. Outro
estudo científico mostra ainda que eles
utilizam as pedras para afastar predadores, batendo com elas no chão. O barulho
produzido funcionaria como alarme.
Poucos primatas possuem o cérebro tão avantajado em relação ao próprio
corpo. Além do Macaco-prego, apenas o
homem e o Chimpanzé. Em geral, o tamanho do cérebro está relacionado com
o investimento evolutivo, em inteligência,
da espécie. Seja como for, não podemos
negar que este esperto macaquinho tem
tudo para ser considerado um novo gênio
da natureza!
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Peixe Boi
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4
Linguado

3
Estrela do Mar
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Tartaruga Marinha

Lagosta

Pirarucu

Oscar

( ) - Possuo os dois olhos no lado esquerdo do corpo. Vivo no fundo do mar e para me proteger dos predadores me camuflo na areia.
( ) - Sou um dos maiores peixes amazônicos e sou capaz de respirar tanto no ar como na água.
( ) - Tenho peixe em meu nome, mas na verdade sou um mamífero. Adoro plantas, chego a comer 45 kg por dia.
( ) - Possuo duas antenas grandes que também uso para afastar com uma forte “chibatada” os peixes que se aproximam de mim.
( ) - Sou constituída por 5 braços, quando tiram um deles, logo o substituo. Um novo organismo é formado a partir no braço retirado.
( ) - Também sou conhecido como Acará-açu e Apaiari, vivo nos rios da bacia Amazônica, posso atingir até 45 cm de comprimento e pesar 1,5 kg.
( ) - Estou ameaçada de extinção. Prefiro viver em alto mar, só me aproximo da praia quando vou desovar. Desovo todos os anos no mesmo local.

Jogo dos
os Sete erros.

Se você ainda não recebe gratuitamente o Alcon News em seu
endereço, basta preencher o cupom abaixo e enviar para:
Ind. e Com. de Alimentos Desidratados Alcon Ltda.
Cx. Postal 24 - Camboriú - SC - 88340-000
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