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A primeira coisa que pensamos quando se trata da 

-

outros pontos, como: origem dos ingredientes, 

-

-

-
ciam diretamente na qualidade do 

-

do pet, atualmente é um dos grandes 

-

especial em pontos de venda. Isso ocorre basicamente por 
dois motivos:  nestes ambientes o volume de estoque é 

dos pontos de venda, multiplicando o conhecimento e as boas 

-

-

algumas perspectivas. Uma delas, é a saúde do nosso amigo 

-

-

lugar contaminado até os alimentos 
para pets. Também podem dissemi-

exemplo é o Aspergillus -

alimento contaminado como para os humanos que 
com eles convivem.

-

-

-
tivo pode gerar quase que instantaneamente um movimento 
que pode repercutir no mercado e atingir a marca do pro-

do tutor e, consequentemente, mudança de marca ou ponto 
de venda. No Brasil, um corpo estranho encontrado no pro-
duto, independentemente de sua origem obriga a indústria 

uma grande responsabilidade. Nesse contexto, o médico-

-
dos pelo do tutor nesse momento.



ciclo de vida completo do Necrobia  leva em média 30 dias. 

-

Necrobia, o 

-

para impedir o acesso do inseto ao alimento e ao abrigo, 

Para bloquear o acesso do inseto ao alimento, o grande 

-

-

tanto para o pet, pelo acompanhamento e conhecimento 

-

Lasioderma serricorne, Plodia interpunctel e , 
também conhecido como “besouro do presunto”.

Necrobia
-

volvimento é de aproximadamente 30º C e umidade relativa 

-



Todo e qualquer produto que apresentar avaria deve ser, 

-

-
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Resumo

das plantas ornamentais para decorar um lar. Isso 

aves. Pensando nisso, um treinamento aos colabora-
dores dos grandes revendedores de materiais para 

-

desconhecem a capacidade intoxicante das plantas e 

-

toda cadeia envolvida no atendimento e cuidados dos 

-

ambientes preenchidos por uma extensa variedade de plantas 
ornamentais cresce e pretende criar um aspecto de selva 

isolamento social, novas rotinas de trabalho e estudo remoto, 

lares. Com isso, novos hobbies surgiram dos momentos mais 

ansiedade diante do contexto mundial, como atividade de inte-

Consequentemente, na busca de se atender a demanda por 

aumentaram ou até mesmo iniciaram atividades em setores 

segmento pet a presença de um setor totalmente dedicado 
-

mento das pessoas sobre as espécies de plantas encontradas 
-

conhecem as particularidades de cada uma ou mesmo os seus 

de plantas tóxicas ou potencialmente tóxicas.

de um mundo melhor para os pets.

¹Maiara Vieira Bar-
bosa é Médica-Veterinária  CRMV MG 17.389 e 

atualmente atua como Especialista em Controle 
de Pragas na Royal Canin para países emergentes.


