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Escolher um animal tendo em conta o 
seu estilo de vida é, certamente, um 
bom ponto de partida para o novo re-
lacionamento. Se já decidiu ter um ani-
mal, opte pelo que melhor corresponder 
às suas expectativas, aos seus hábitos e 
ao seu caráter. Isso facilitará a constru-
ção de uma relação pacífica e agradá-
vel, tanto para si como para o seu novo 
companheiro. 

A espécie certa 

Existem muitas espécies de animais do-
mésticos que podem entrar na sua casa 
e na sua família. Escolher a mais ade-
quada é a primeira decisão importante 
a tomar. E depois, quantos espécimes? 
Algumas espécies não apreciam a so-
lidão e podem desenvolver problemas 
de comportamento se forem deixados 
sozinhos muito tempo. Noutros casos, a 
coabitação poderá não ser fácil. 

Estimamos que, em Portugal, existam 
cerca de 3 milhões e 800 mil famílias 
com animais de estimação. O cão (46%) 
é, claramente, o animal preferido 
dos portugueses, seguido do gato 
(34%) e, a uma grande distância, 
de outros animais (13% com pe-
riquito, canário ou outro pássaro 
pequeno e só 8% com peixes). 

O companheiro 
ideal

Cães 

Como vimos, são os animais domésticos 
preferidos dos portugueses. Existe uma 
grande variedade de raças e um vasto 
leque de personalidades distintas. Uma 
forma eficaz de seguir um conceito que 
é um ponto -chave na escolha de um cão: 
adotar o mais parecido consigo pelo ca-
ráter, pelas necessidades e exigências. 

O cão é um companheiro inteligente, 
afetuoso, leal e obediente. Em contra-
partida, exige diariamente muita atenção 
e cuidados, além de um esforço finan-
ceiro algo significativo. Revela -se, geral-
mente, muito dependente do homem e 
precisa, pelo menos, de 2 ou 3 passeios 
diários. Por isso, se vai ter um cão, preci-
sará de tempo para lhe dedicar. Se sabe, 
à partida, que vai ter de ausentar -se du-
rante todo o dia, é melhor adiar o projeto 
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de adoção. Se ficar sozinho durante mui-
to tempo, um cão pode desenvolver alte-
rações comportamentais (ladrar constan-
temente, por exemplo, infernizando -lhe 
a vida e arranjando problemas com os 
vizinhos). 

Gatos 

Os gatos são amados (e venerados) des-
de o antigo Egito. São mais independen-
tes do que os cães e conseguem estar 
sozinhos uma grande parte do dia. Mas 
também eles requerem atenção, cuida-
dos e orçamento. Não precisam de sair 
de casa, mas, se ficarem alguns dias sozi-
nhos, também poderão desenvolver pro-
blemas de comportamento. Um gato de 
casa exige mais atenção do que um que 
tenha acesso à rua e possa desforrar -se 
caçando tudo o que mexe. Por outro 
lado, os que vão à rua estão mais expos-
tos a problemas de saúde.

Peixes 

Nada é mais fácil e barato do que dois 
ou três peixinhos vermelhos. Não fazem 
barulho, não provocam alergias e basta-
-lhes um pequeno aquário. Ainda assim, 
exigem cuidados com a alimentação e a 
mudança diária da água do aquário. A in-

teração com os humanos é inexistente, 
mas favorecem um ambiente confortável 
e tranquilizador. Se optar por peixes exó-
ticos, de água quente, já irá necessitar 
de um orçamento mais substancial. Não 
só os animais, em si, são bastante mais 
caros, como irá necessitar de vários para 
compor o aquário. E depois há o sistema 
de aquecimento, os elementos decorati-
vos, as plantas, as pedras, os corais. Tam-
bém vai precisar de algum tempo para 
cuidar deste mundo à parte. 

Pássaros 

As cores, o canto (ou a sua ausência) e 
a possibilidade de aprenderem algumas 
palavras (e de as repetirem até à exaus-
tão dos ouvintes) são alguns dos critérios 
de escolha para os pássaros. Os canários 
são apreciados pela beleza da pluma-
gem e do seu canto. Mas só os machos 
cantam. Não são animais de companhia, 
mas gostam de estar acompanhados e 
são agradáveis de ver e de ouvir. Estas 
aves não requerem muitos cuidados, 
mas necessitam de uma gaiola suficien-
temente grande e de algum espaço para 
desentorpecerem as asas. Estão entre os 
pássaros mais fáceis de cuidar, tal como 
os periquitos, o que pode torná -los uma 
boa opção para principiantes. Em geral, 
os pássaros requerem pouca atenção e 



6 | ANIMAIS DE COMPANHIA 

cuidados. Precisam apenas de ter sem-
pre água e grãos adequados à disposi-
ção, de uma limpeza regular da gaiola e 
de espaço para voar. 

Tartarugas, lagartos e serpentes 

Pode considerá -los e tratá -los como 
animais domésticos, mas, em geral, não 
irão retribuir de forma expressiva o seu 
afeto. Os mais amigáveis são as tartaru-
gas. Têm uma vida muito longa, o que, 
a prazo, pode ser um problema. Se de-
cidir adotar um animal destes, informe-
-se e escolha uma espécie autorizada em 
Portugal. 

Coelhos

São, muitas vezes, vendidos como ani-
mais domésticos. Adoráveis quando são 
pequenos, necessitam de uma socializa-
ção adequada para deixarem que lhes 
peguem e acariciem. Caso contrário, à 
medida que crescem tornam -se mais 
exigentes e, por vezes, agressivos. Vivem 
muito bem em famílias onde também há 
gatos. 

Ratazanas domésticas, ratos, 
e hámsteres 

São todos bons animais de estimação. As 
ratazanas vivem 4 a 6 anos; os ratos 2 a 
3 anos. Não são caros, nem na aquisição 
nem na manutenção, e podem ser muito 
afetuosos. O cheiro pode ser um proble-
ma, especialmente se as gaiolas não fo-
rem limpas com a frequência necessária 
(a qual varia com a espécie e o número 
de animais existente). Os hámsteres são 
os que têm um cheiro mais intenso. Dos 
roedores que é comum ter em casa, os 
hámsteres são os mais agressivos. 

Porquinhos ‑da ‑índia (ou cobaias) 

Meigos e afetuosos, necessitam de al-
gum espaço e de gaiolas adequadas, a 
limpar 2 a 3 vezes por semana. Gostam 
de viver em sociedade e, por isso, devem 
ser pelo menos dois. A alimentação e os 
cuidados de saúde são pouco dispen-
diosos. Quando bem tratados, libertam 
pouco cheiro e perdem pouco pelo. Vi-
vem 5 a 8 anos. Não são muito adequa-
dos para crianças, porque não são tão 
interativos quanto uma criança espera 
de um animal doméstico. Mas raramen-
te mordem e criam laços afetivos com as 
pessoas com quem vivem. 

Para o melhor  
e para o pior

Ter um animal em casa, por muito domes-
ticado e bem -educado que seja, também 
tem inconvenientes. Um animal não é um 
boneco de peluche que podemos arru-
mar a um canto quando nos fartamos. É 
um ser vivo e com capacidade para sentir. 
Ele vive, mexe -se, respira e reage quando 
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tem fome ou está cansado, resmunga se 
for importunado, irrita -se e pode morder, 
arranhar, magoar o dono ou atacar ou-
tras pessoas, etc. Da mesma forma, um 
animal nem sempre está limpo. É preciso 
lavá -lo, limpar os dejetos e outros detri-
tos, como os pelos, a saliva, o sangue (li-
gado ao ciclo reprodutor), velar pela sua 
higiene, suportar os barulhos e odores. 
Isto repugna -lhe? Então nenhum animal 
será adequado para si. Por fim, tal como 
o homem, o animal pode ficar doente. 
Cabe -lhe levá -lo ao veterinário, prestar-
-lhe os cuidados necessários. Além disso, 
a presença do animal poderá, eventual-
mente, causar -lhe problemas de saúde: 
alergias, toxoplasmose, agravamento de 
uma asma preexistente. Mais vale estar 
consciente disso antes de levar um ani-
mal para casa. Lembre -se de que, para 
todos os efeitos, é um investimento sig-
nificativo em termos de tempo, energia e 
dinheiro a (muito) longo prazo. 

As despesas 

Ao tomar a decisão de adotar um animal, 
não deixe de avaliar o impacto dessa 
resolução no orçamento familiar. Desde 
logo, além do eventual custo de aquisi-
ção do bicho, será necessário comprar-
-lhe uma cama, uma gaiola ou outro local 
adequado para dormir, recipientes para 
a comida e para a água e alguns brinque-
dos. Os gatos precisam também de uma 
caixa com areia para as suas necessida-
des fisiológicas e outra de transporte, 
para as idas ao veterinário e outras even-
tuais deslocações. 

Já os cães precisam de uma trela para 
irem à rua e, eventualmente, de um açai-
me. Conte com o custo de uma boa ali-
mentação e das consultas de rotina e de 

urgência no veterinário. As despesas as-
sociadas a um animal doméstico podem 
tornar -se elevadas e contar com elas faz 
parte dos deveres do futuro dono (veja a 
infografia).

Média dos custos anuais*

COMIDA
€ 446      € 425

CUIDADOS DE SAÚDE
€ 195      € 143

HIGIENE
€ 203      € 224

OUTROS
€ 163      € 73

€ 1007

€ 865

* Dados recolhidos pela DECO PROTESTE entre 
outubro e dezembro de 2015, numa amostra 
de 972 pessoas.
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Tratar de um cão ou de um gato é uma 
tarefa gratificante e com algumas res-
ponsabilidades. De facto, além dos mi-
mos que dão e recebem, estes animais 
requerem muita atenção. O seu bem-es-
tar depende, em grande parte, de nós e 
da nossa capacidade de lhes dar aquilo 
de que precisam. Conhecer a sua anato-
mia e estar atento a eventuais sinais de 
doença ou outros problemas e lesões, 
prevenir através da vacinação e das des-
parasitações e manter uma higiene ade-
quada é meio caminho andado para que 
tudo corra pelo melhor. Algumas situa-
ções específicas, como as viagens, po-
dem requerer cuidados suplementares.

Cuidar

Gostar dos animais significa também cui-
dar da sua saúde. Para eles, como para 
nós, é melhor prevenir do que remediar. 
As vacinas são um primeiro passo impor-
tante para os proteger de muitas doen-
ças, mas não chegam. Esteja atento aos 
sinais de alerta como o isolamento, per-
da de energia, mais agressividade,  per da 
de apetite ou vómitos persistentes. Se 
notar alterações ou eventuais sintomas 
de doença, leve-os rapidamente ao ve-
teri nário. 

Vacinação 

Um dos principais cuidados a proporcio-
nar aos animais é, sem dúvida, a vacina-
ção, que permite prevenir as doenças, 
das quais algumas são transmissíveis ao 
Homem. 

As doenças mais frequentes nos cães 
são a raiva, a esgana, a parvovirose, a 
leptospirose e a hepatite infeciosa; já nos 
gatos, as principais ameaças são a pan-
leucopenia felina, os calcivírus e os her-
pesvírus (responsáveis por infeções do 
trato respiratório). 

A vacinação é iniciada quando a imunida-
de proporcionada pelo colostro começa 
a diminuir, ou seja, por volta das 6-8 se-
manas de vida. As vacinas são reforçadas 
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quando o animal atinge o primeiro ano 
de idade e, a partir daí, com periodici-
dade distinta (todos os anos, de 2 em 
2  anos ou de 3 em 3) consoante o tipo 
de vacina.

A primeira vacina para a raiva é dada 
mais tarde do que as restantes, quan-
do o animal atinge os 3 meses de ida-
de. É a única vacina obrigatória por lei, 
devido ao impacto na saúde pública, 
e apenas para os cães. Mas, a bem da 
saúde dos seus animais e da sua família, 
não descure as restantes. Siga o plano 
de vacinação instituído pelo médico 
veterinário. 

Guerra aos parasitas 

Os animais de companhia podem hos-
pedar vários tipos de parasitas, inter-
nos e externos. Mesmo que não dê por 
eles, isso não significa que não estejam 
lá. Por isso, mais vale prevenir. A pre-
venção consiste na toma de um com-
primido contra os parasitas internos. 
Quanto aos externos, o leque de op-
ções é mais amplo: uso de repelentes 
de insetos à base de piretróides sinté-
ticos (sob a forma de vaporizador, spot-
-on ou coleira) e ainda de vacinação e 
outros medicamentos por aconselha-
mento veterinário. 

Os vaporizadores são práticos e, além de 
serem aplicados no animal, podem ser 
usados nas zonas mais problemáticas (al-
mofadas, tapetes, etc.). Use luvas na apli-
cação e tenha cuidado com as projeções 
nos olhos do animal e nos seus. Não to-
que no conteúdo das ampolas (spot-on) 
e aplique-o junto à pele, na parte de trás 
do pescoço, para que o animal não pos-
sa lambê-lo. As coleiras também são fá-
ceis de colocar, mas tenha o cuidado de 
usar luvas e ensinar as crianças a não lhes 
tocar. A sua eficácia mantém-se de 3 a 6 
meses, consoante a marca. 

Os parasitas nem sempre provocam 
doenças, mas, quando tal acontece, os 
sintomas são pouco específicos e podem 
ser confundidos com os de outras doen-
ças. Os parasitas externos mais comuns 
são as pulgas, os piolhos, as carraças e 
os ácaros. Eliminar estes hóspedes inde-
sejados permite evitar o desconforto que 
provocam e, também, a transmissão de 
algumas doenças. É o caso da toxoplas-
mose, que não afeta diretamente os ga-
tos, mas que estes podem transmitir aos 
seres humanos. 

Higiene como prevenção 

Existem muitos parasitas, mas apenas 
um método para evitar que o seu ani-
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mal de estimação (e a sua família) es-
teja em risco: a higiene. Eis as precau-
ções a ter para evitar todo o tipo de 
contaminações: 

• não lhe dê carne crua ou mal 
cozinhada; 

• não o deixe beber água da retrete 
nem remexer no caixote do lixo; 

• aspire e lave regularmente os locais 
da casa e os objetos preferidos do 
animal (tapetes, manta, sofá, ...); 

• mantenha-o à distância dos dejetos 
de outros animais;

• quando levar o seu cão à rua, reco-
lha os respetivos dejetos para prote-
ger os outros; 

• depois de uma passeata entre vege-
tação mais frondosa, ou outra situa-
ção mais propícia a que tal aconteça, 
inspecione o pelo do animal à procu-

ra de carraças. Se encontrar alguma, 
remova-a delicadamente com uma 
pinça, pegando-lhe o mais próximo 
possível da cabeça, para evitar que 
esta fique debaixo da pele. 

A esterilização 

Esterilizar ou não, eis o dilema. A menos 
que pretenda reproduzir o seu cão ou 
gato, vale a pena considerar esta possi-
bilidade. A esterilização é uma forma de 
amputação, mas, devidamente efetuada, 
não afeta o bem-estar do animal. Esta 
questão coloca-se, sobretudo, para os 
gatos. De facto, uma gata é fértil a partir 
dos 6 meses de idade, apresentando cio 
de 21 em 21 dias. Pode ter 2 a 3 ninhadas 
por ano. Em teoria, uma fêmea não es-
terilizada poderá dar à luz cerca de uma 
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centena de gatinhos. Existe, portanto, 
um potencial de proliferação dos gatos, 
com todos os problemas sanitários, e 
outros, que isso acarreta (abandono, de-
senvolvimento de doenças contagiosas, 
etc.). Isto explica algumas campanhas a 
favor da esterilização. 

A esterilização cirúrgica é uma interven-
ção irreversível. A castração química é 
menos invasiva, porque a administração 
de medicamentos apropriados apenas 
suspende temporariamente a fertilidade 
de ambos os sexos, mas apresenta vários 
inconvenientes. O veterinário irá ajudá-lo 
a tomar a decisão mais adequada ao seu 
animal e fará o acompanhamento neces-
sário, antes e após a intervenção, até à 
recuperação plena. 

Cuidados diários 

Os cães e os gatos podem sofrer de di-
versos tipos de maleitas. Para vigiar o 
seu estado de saúde e detetar eventuais 
problemas numa fase inicial, leve-os ao 
veterinário para uma visita de rotina, pelo 
menos, de 6 em 6 meses ou uma vez por 
ano (conforme a idade e o estado de 
saúde). 

Tal como nos seres humanos, um estilo 
de vida saudável e bons hábitos de higie-
ne podem fazer muito para evitar proble-
mas de saúde. Vejamos o que podemos 
fazer neste campo. 

Dentes 

Mantenha-os limpos dando ao cão sna-
cks próprios para a higiene oral. Tanto 
para os gatos como para os cães, é con-
veniente introduzir alimentos secos na 

dieta húmida. Também existem escovi-
lhões, escovas de dentes e dentífricos 
para animais. Além disso, é importante 
controlar o hálito, sobretudo nos cães: o 
mau hálito pode ser um sintoma de pro-
blemas. É recomendado fazer um exame 
dentário anual. 

Orelhas 

Devem ser inspecionadas regularmen-
te, para verificar se está tudo bem e se 
não há parasitas. Pode também fazer-se 
uma lavagem semanal, usando um pro-
duto próprio aconselhado pelo veteri-
nário e sem recorrer às cotonetes. Se o 
cão tiver orelhas caídas (como o cocker) 
é necessário limpá-las com maior fre-
quência. As otites podem ser difíceis de 
diagnosticar. A alteração de comporta-
mento do animal, que abana a cabeça 
com alguma intensidade (como que a 
dizer “não”), assim como coçar a zona 
da orelha mais freneticamente do que 
é costume, podem indicar que o animal 
tem uma otite. 
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Olhos 

Observe e limpe regularmente os olhos 
dos animais. Pode lavá-los usando gaze 
embebida numa solução própria para a 
limpeza dos olhos. 

Unhas e patas 

Cuidar das patas é muito importante, 
sobretudo nos cães. Examine-as perio-
dicamente, à procura de feridas, verme-
lhidão ou corpos estranhos (como lascas, 
espinhos ou praganas) espetados nas 
almofadas ou entre os dedos. Uma vez 
por mês controle também o crescimento 
das unhas. Para as cortar, use um alicate 
apropriado, tendo o cuidado de não atin-
gir a polpa (rica em vasos sanguíneos e 
terminações nervosas) ou leve o seu ami-
go a um especialista. 

Os gatos costumam tratar das suas pró-
prias unhas. Mesmo que o seu gato não 
o faça ou use o sofá em vez do arranha-
dor para as afiar, apare-lhe as unhas ape-
nas se não costuma sair de casa. Caso 
contrário, irá privá-lo da sua arma contra 
eventuais agressores, o que não é reco-
mendável. Cortar as unhas a um gato não 
é difícil, mas requer alguma firmeza. Imo-
bilize-o com as costas encostadas ao seu 
peito e aperte-lhe ligeiramente as pontas 
dos dedos, para fazer sair as unhas. Com 

uma tesoura apropriada, corte a parte 
transparente da unha, com todo o cuida-
do para não atingir a parte rosa, o que 
provocaria sangramento e dor.

Pelo 

Escove regulamente os seus animais, 
para evitar a formação de nós e a acu-
mulação de sujidade. No caso dos ga-
tos, isso também reduz a quantidade de 
pelo que ingerem quando se limpam. A 
escova adequada e a periodicidade de-
pendem do tipo de pelo. Quanto mais 
longo, maior a necessidade de escova-
gem. Os nós no pelo podem ser corta-
dos, mas tenha muito cuidado para não 
atingir a pele por baixo. Para manter o 
cão limpo, convém ainda dar-lhe banho. 
Mas não com demasiada frequência, 
para não afetar a camada de gordura que 
protege a pele. A periodicidade dos ba-
nhos deverá ter em conta a raça, o tipo 
de pelo e o ambiente em que vive. Use 
os produtos de lavagem recomendados 
pelo médico veterinário. Para os gatos, 
o banho não é normalmente necessário, 
dado que eles se limpam a si mesmos. 

Cuidados de saúde em viagem 

Alguns cães e gatos gostam de viajar, 
outros nem por isso. Qualquer que seja 
o cenário cabe ao dono assegurar as 
condições de segurança, reduzir ao mí-
nimo o desconforto e o stresse de todas 
as partes envolvidas (incluindo os outros 
passageiros) e, quando as há, respeitar as 
regras legais. Se viajar para o estrangei-
ro, não se esqueça de verificar também 
as regras em vigor no país de destino, in-
cluindo a vacinação obrigatória para que 
o seu animal possa passar a fronteira. 
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Será que a saúde dos animais afeta a dos 
donos? A presença dos animais de esti-
mação, e o seu estado de saúde, tem re-
percussões para o Homem. Por um lado, 
proporcionam afeto e reconforto, mas, 
por outro, podem ser portadores de mi-
cróbios, parasitas e fungos transmissíveis 
aos seres humanos. É, por isso, essencial 
que a saúde do seu companheiro seja 
devidamente seguida. Regra geral, não 
há grandes riscos, mas mais vale prevenir 
do que remediar. Algumas pessoas mais 
sensíveis, como as crianças, as grávidas 
e os indivíduos imunodeprimidos, estão 
particularmente expostos. Os problemas 
mais frequentes são a toxoplasmose, as 
alergias, o agravamento de asmas pree-
xistentes, a tinha, a sarna e as pulgas, 
bem como as mordidelas ou outros feri-
mentos graves. Mas convém não descu-
rar a toxicidade dos tratamentos e tomar 
algumas precauções. 

Riscos eventuais 

Pouco frequentes, ainda assim os riscos 
existem e convém conhecê-los para me-
lhor os prevenir. E um dos maiores é a 
transmissão da raiva. Algumas medidas 
preventivas genéricas poderão afastar o 
risco de doenças. Antes de tudo, man-
tenha os animais fora dos quartos e não 
os deixe lamber os pratos. Lavar as mãos 

Saúde
& prevenção

depois de lhes fazer festas ou de os ani-
mais o mimarem com as suas lambidelas 
é também recomendável. 

Reserve um espaço para os excrementos 
(por exemplo, uma caixa de areia) num 
material fácil de lavar. Instale-o longe 
da zona onde as crianças brincam. Lave 
regularmente as tigelas e a cama dos 
animais. E, claro, lave muito bem os legu-
mes e vegetais crus que poderão ter en-
trado em contacto com os excrementos 
ou a urina dos animais. 

Toxoplasmose 

A toxoplasmose é uma doença causada 
por um parasita que se encontra no in-
testino dos gatos. Pode ter consequên-

NA CAMA NÃO!

Não deixe o animal dormir na sua cama. 
Por muito que suplique, ponha-o noutro 
sítio e, se necessário, feche a porta do 
quarto. O  contacto direto aumenta os 
riscos de contaminação. Ao partilhar a 
sua cama com o animal, o contacto pro-
longa-se durante mais tempo e os len-
çóis, edredões e almofadas ficarão sujos. 
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cias graves para o Homem. O gato é o 
único animal que pode transmitir a doen-
ça aos seres humanos. O contágio ocor-
re por contacto com os excrementos. De 
facto, os ovos do parasita são eliminados 
pelas fezes do gato e apenas poderão 

provocar a doença se forem ingeridos 
(ao levar a mão à boca, por exemplo, ou 
ao consumir legumes do quintal mal la-
vados). A toxoplasmose pode ainda ser 
transmitida ao Homem através de ali-
mentos contaminados. 

CUIDADO COM OS BEIJINHOS! 

As lambidelas podem transmitir doen-
ças. De facto, a saliva dos animais con-
tém microrganismos suscetíveis de 
provocar infeções. Além disso, ao fazer 
a sua própria higiene, o bichinho pode 
recolher micróbios ou parasitas na re-
gião anal e genital. Em todo o caso, as 
pessoas só correm risco de contágio se 
levarem as mãos à boca, se o animal lhes 
lamber a cara ou se o deixarem comer 
do seu prato. Se o cão ou o gato lhe 
lamberem as pernas, não há qualquer 
risco. Está também provado que, mes-
mo que tenha uma ferida, o risco não 
aumenta. Contudo, por uma questão de 

higiene, é preferível evitar as lambidelas. 
Não consegue passar sem os “mimos” 
do seu animal de estimação? Não o dei-
xe lamber-lhe a cara e lave bem as mãos 
depois de lhe fazer festas. 

ATENÇÃO ÀS DOENÇAS!

As zoonoses são doenças ou infeções 
transmitidas aos seres humanos pelos 
animais (e vice-versa). O risco é relativa-
mente limitado quando se tem as defe-
sas imunitárias normais. No entanto, o 
risco zero não existe e todos os animais 
domésticos são suscetíveis de transmitir 
doenças: 

•  os animais com pelo podem provo-
car alergias; 

•  os répteis podem transmitir salmo-
nelose, uma doença bacteriana ge-

ralmente transmitida através de car-
ne de aves e ovos mal cozinhados. 
Nos répteis, as salmonelas fazem 
parte da flora intestinal normal; 

•  os pássaros de gaiola (periquitos, 
papagaios, canários, etc.), assim 
como os pombos, podem ser veto-
res de Chlamydophila, uma doença 
bacteriana que pode também infe-
tar o Homem; 

•  qualquer dermatose que afete co-
baias ou hámsteres é transmissível 
aos humanos. 
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Alergias

A alergia é uma reação anormal do orga-
nismo ao contacto com uma substância 
estranha (o alergénio), que causa pertur-
bações num grupo restrito de pessoas. 
Estima-se que cerca de 2,5% da popula-
ção seja alérgica a um animal. 

O gato é o animal que causa mais aler-
gias. A principal responsável é uma pro-
teína presente na saliva e no pelo. Os 
cães, os porquinhos-da-índia, os coe-
lhos e os hámsteres podem igualmente 
provocar alergias. Papagaios, canários e 
periquitos, mais raramente. As alergias 

devem-se mais às penas que enchem 
edredões e almofadas (colonizados por 
ácaros) do que às que cobrem o corpo 
dos pássaros. 

TRATAR COM SEGURANÇA

Os tratamentos desparasitantes tam-
bém são tóxicos para os seres hu-
manos. Tenha algumas precauções 
básicas, para manter o bem-estar e a 
saúde de todos os membros do agre-
gado familiar: 

•  siga escrupulosamente as instru-
ções de utilização dos despara-
sitantes; 

•  aplique a dose recomendada, ten-
do em conta o peso do animal; 

•  não aplique produtos para cães 
num gato e vice-versa: a dose é 
calculada em função da massa cor-
poral; 

•  não misture produtos diferentes 
(por exemplo, uma coleira e um 
champô). A aplicação de diversos 
desparasitantes potencia os ris-
cos; 

•  não aplique um desparasitante 
num animal doente sem indicação 
do veterinário. Os animais fragili-
zados são mais sensíveis à toxici-
dade; 

•  siga as recomendações de utiliza-
ção para manipular produtos tó-
xicos: use luvas, calças e mangas 
compridas, não guarde os produ-
tos perto de comida, areje, não 
inale o produto, não fume nem 
coma durante a aplicação, etc. 

•  guarde os produtos fora do alcan-
ce das crianças. 

DECO+ 
SEGURO PARA ANIMAIS 

Uma das vantagens que 
oferecemos aos associados 

da DECO PROTESTE é a 
possibilidade de contratarem 

um seguro para cães e gatos com 
uma boa relação entre qualidade 

e preço. Consulte informação 
mais detalhada sobre este 

seguro em www.decomais.pt.
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A alimentação mais adequada para os 
seus amigos de quatro patas é uma 
questão que, mais cedo ou mais tarde, 
irá suscitar-lhe dúvidas. Todos os donos 
já se questionaram, pelo menos uma vez 
na vida, acerca do tipo de dieta que os 
animais devem seguir, das vantagens e 
inconvenientes da comida caseira e da 
industrial, dos alimentos que não podem 
de todo comer. Tal como os humanos, 
também os cães e os gatos precisam 
de seguir uma dieta equilibrada e ade-
quada às suas necessidades, mas estas 
estão muito longe de ser idênticas às 
nossas. Além disso, o seu metabolismo 
nem sempre consegue digerir aquilo que 
comemos. Evite dar-lhes sobras de refei-
ções e doces; nunca dê chocolate. Pro-
blemas de saúde ou até mesmo a morte 
são consequências possíveis da ingestão 
de alimentos desadequados. 

Uma boa dieta 

Para se manterem saudáveis durante o 
máximo de tempo, cães e gatos devem 
comer os alimentos certos e nas doses 
corretas. Cada nutriente desempenha 
um papel específico na dieta e, em ex-
cesso ou em falta, é prejudicial à saú-
de. Por isso convém conhecer as suas 
necessidades, quantitativa e qualita-
tivamente. 

Alimentação

A regra da monotonia 

Ao contrário do que possa pensar, os 
cães e os gatos não precisam de variar a 
dieta. Mais, a mudança frequente de ali-
mentação não é de todo recomendável 
se se quiser evitar o risco de perturba-
ções intestinais. 

Para o cão, o ideal é comer o mesmo to-
dos os dias, à mesma hora, no mesmo 
lugar e na mesma tigela. Recomenda-se 
que as mudanças na dieta sejam feitas 
de forma gradual, ao longo de uma se-
mana, para permitir a adaptação do pala-
dar e do sistema digestivo. Já o gato, se 
tiver a comida à disposição, irá fazer 10 
a 16 refeições por dia, com uma duração 
de 2-3 minutos. Isto não é indicado no 
caso de uma dieta húmida, tanto indus-
trial como caseira, pois a comida pode 
deteriorar-se. O mesmo acontece com a 
comida seca, sobretudo no verão e ain-
da mais se estiver no exterior, por causa 
dos insetos. Além disso, tendo a comida 
permanentemente à disposição, há o ris-
co de o gato comer demasiado face às 
suas necessidades calóricas. A falta de 
exercício e uma alimentação desadequa-
da fazem com que cada vez mais gatos 
tenham excesso de peso. Os felinos são 
mais intolerantes do que os cães a alte-
rações na dieta, pelo que estas deverão 
ser efetuadas de forma ainda mais lenta 



| 17 ANIMAIS DE COMPANHIA 

e, se necessário, sob aconselhamento 
veterinário. 

A ração ideal é composta por proteínas 
(carne, peixe, ovos), legumes frescos, 
gorduras (vegetais e animais), minerais e 
vitaminas. No entanto, a distribuição dos 
diferentes nutrientes deve ter em conta o 
peso, o estado fisiológico (fase de cresci-
mento, atividade física, gestação, aleita-
mento, envelhecimento) e as condições 
de saúde do animal. 

Evitar os excessos 

A quantidade de alimentos a dar ao ani-
mal deve ser calculada em função das 
necessidades energéticas diárias e do 
valor calórico dos alimentos. Pode ser útil 
falar com o veterinário sobre a dieta e as 
doses adequadas. Também é importante 
pesar a dose diária de comida, para evi-
tar o excesso de calorias e eventuais pro-
blemas de obesidade. As embalagens de 
comida industrial indicam, normalmente, 
a dose adequada em função do peso do 
animal. Tenha ainda em conta que, ge-
ralmente, os animais esterilizados des-
pendem menos energia e devem ingerir 
menos gordura. É por isso que existem 
rações diferenciadas para estes animais. 
Se der uma ração normal, reduza na 
quantidade. 

A adequação da dieta pode ser controla-
da regularmente (por exemplo, uma vez 
por semana) através do peso e do ape-
tite do animal. Outros indicadores são 
o estado do pelo e o aspeto das fezes, 
cujo volume, consistência, cor e odor 
estão estreitamente relacionados com 
a digestibilidade dos alimentos e o bom 
funcionamento do organismo. 
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Segurança alimentar 

Os alimentos industriais são submetidos 
a um tratamento que garante a sua se-
gurança. No entanto, uma vez aberta a 
embalagem, é importante que estes pro-
dutos sejam devidamente conservados 
em local fresco e seco, num saco fecha-
do e protegido dos insetos (ração seca) 
ou no frigorífico (latas), para evitar altera-
ções, especialmente no que respeita às 
gorduras. 

Também os alimentos caseiros devem ser 
consumidos frescos e bem cozinhados, 
para evitar intoxicações. Além disso, é 
importante limpar bem a tigela depois 
de cada refeição. 

Alimentos suspeitos 

Alguns dos alimentos que comemos po-
dem causar intoxicações, mais ou menos 
graves, aos nossos amigos de quatro 
patas. Portanto, não os deixe ao seu al-
cance. Apresentamos abaixo uma lista 
dos alimentos nocivos só para cães, para 
cães e gatos e só para gatos. 

Peso controlado 

Nem a mais, nem a menos. Tal como 
para os humanos, o peso é um indica-
dor importante do bem-estar de cães e 
gatos. 

Lúpulo
Nozes

Abacate
Álcool
Alho

Alimentos ricos em açúcar 
Alimentos ricos em sal

Cafeína
Cebola

Chocolate
Clara de ovo crua

Frutos com caroço,  
como as ameixas e as cerejas
Leite (depois do desmame)

Noz-moscada
Nozes-macadâmia

Tomate verde
Uva e passas de uva
Xilitol e alimentos  
que o contenham

Cebolinho
Chalota

Cogumelos

ALIMENTOS PROIBIDOS
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Os animais devem ser pesados e ava-
liados fisicamente com alguma regula-
ridade. É algo que os médicos veteri-
nários fazem sempre nas consultas de 
acompanhamento. 

Alterações físicas, tais como a dificulda-
de em saltar, por exemplo, devem ser 
examinadas. Existe também o Índice de 
Condição Corporal (ICC), uma escala de 
1 a 9 que permite enquadrar o perfil do 
animal e avaliar se está em forma ou se 
é necessário corrigir a dieta. A avaliação 

ANIMAIS ADULTOS  
NÃO BEBEM LEITE 

Gatos e cães adultos não digerem a 
lactose, pelo que o leite pode provo-
car diarreia nos mais sensíveis. O leite 
de vaca é particularmente desacon-
selhado. Quanto às bebidas lácteas 
específicas para gatos, o seu valor nu-
tricional é praticamente nulo. 

é feita por exame visual e por palpação. 
Observada de cima e de lado, a silhueta 
de um cão ou de um gato deve ser de-
finida e evidente. Segurando o animal 
pela zona das costelas pode detetar-se 
a camada de tecido adiposo que aí está 
depositada. 

Comida caseira e industrial 

Ouve-se falar, muitas vezes, de cozinhar 
para cães e gatos. E até existem livros e 
sítios na internet com receitas para pre-
parar a comida para os nossos amigos de 
quatro patas. Em paralelo, crescem tam-
bém as dúvidas dos donos e coloca-se 
a questão de saber se, de facto, a dieta 
caseira é mais saudável. 

Provavelmente, a sua escolha será de-
terminada por questões práticas ou fi-
nanceiras. De facto, comprar alimentos 
frescos e cozinhá-los, diversas vezes por 
semana, implica um importante inves-
timento de tempo, energia e dinheiro. 
Além disso, preparar refeições equilibra-
das para o seu animal poderá não ser tão 
fácil como parece, tanto na seleção dos 
ingredientes como na proporção em que 
devem ser utilizados. 

Em contrapartida, a comida industrial 
preparada especificamente para cães 
ou gatos constitui uma alternativa muito 
mais simples. Uma vez aberta a emba-
lagem, gelatinas, pedaços de carne ou 
outros ingredientes com molho ou patés 
em conserva têm um tempo de conser-
vação extremamente limitado (e sempre 
no frigorífico!). Mais fáceis de conservar, 
as rações constituem um alimento parti-
cularmente seco. Por isso, não se esque-
ça de encher regularmente a tigela da 
água. 



| 21 ANIMAIS DE COMPANHIA 

Um cão ou um gato são uma presença 
que enche a casa de alegria, mas também 
comporta responsabilidades. Do ponto de 
vista jurídico, esta relação implica direitos 
para o animal e deveres para o dono. 

Os animais de estimação têm vindo a ga-
nhar relevância na legislação e, em 2017, o 
Código Civil português veio instituir que 
não são meras coisas e atribuir-lhes novos 
direitos. Em primeiro lugar, sublinhando 
que a propriedade não confere aos donos 
o direito de lhes infligirem dor ou sofrimen-
to nem de os abandonarem. Mais: a lei re-
conhece os animais como seres dotados 
de sensibilidade, pelo que devem ser-lhes 
garantidas condições de bem-estar. Cabe 
aos donos assegurar, nomeadamente: 

• condições de higiene e limpeza regu-
lar; 

• acesso a água, alimentação e cuida-
dos médico-veterinários; 

• respeito pelas características da es-
pécie; 

• possibilidade de atividade física, mas 
prevenindo risco de fuga; 

• proteção contra potenciais agres-
sões por terceiros. 

Até nos processos de divórcio está pre-
visto que fique definido com quem ficará 
o animal depois da separação, devendo, 
para o efeito, ser tido em conta o seu bem-

Os animais 
e a lei

-estar e os interesses de cada um dos côn-
juges e dos filhos. Se, quando casaram, o 
animal já fosse de um dos cônjuges, em 
princípio, será este a ficar com ele. 

As formalidades 

Quem tem cães está obrigado a cumprir 
algumas formalidades. Embora, para os 
gatos, ainda sejam facultativas, também 
para eles pode ser útil: 

• proceder à identificação eletrónica 
dos animais, através da colocação 
de um microchip sob a pele (na foto);

• efetuar o registo e o licenciamento, 
na junta de freguesia; 

• comunicar à junta de freguesia, no 
prazo de 30 dias, qualquer mudança 
de residência ou extravio do boletim 
sanitário do animal; 

• se der ou vender o animal, entregar o 
boletim sanitário ao novo responsável, 
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devendo este comunicar tal facto à 
junta de freguesia da sua área de re-
sidência, no prazo de 30 dias, depois 
de alterar a propriedade no registo do 
animal e a identificação do microchip.

Identificar e registar o animal 

O microchip de identificação é uma mi-
núscula cápsula biocompatível inserida 
pelo médico-veterinário, por injeção sub-
cutânea, no lado esquerdo do pescoço 
do animal. É obrigatório para todos os 
tipos de cães, independentemente do 
seu tamanho, e facultativo para os gatos. 
A cápsula tem um código numérico de 
15 dígitos que é registado, juntamente 
com os dados pessoais do proprietário 
do animal, na base de dados do Sistema 
de Identificação e Recuperação Animal 
(SIRA) ou no Sistema de Identificação de 
Caninos e Felinos (SICAFE). Estes siste-
mas permitem a identificação rápida e 
inequívoca do animal e do proprietário 
e, entre outros aspetos, facilitam o reen-
contro quando os animais se perdem. 

Feita a identificação, o dono tem 30 dias 
para ir à junta de freguesia e proceder ao 
registo e licenciamento. A licença permite 
a detenção, posse e circulação de cães, 
tendo de ser renovada anualmente. 

Viajar 

A circulação de um animal entre dois 
Estados-membros da União Europeia, 
mas também São Marino, Vaticano, Mó-
naco, Andorra, Noruega, Ilhas Faroé e 
Gronelândia, é possível desde que tenha 
implantado um microchip de identifica-
ção, esteja vacinado contra a raiva, se 
faça acompanhar do chamado passapor-

te europeu para animais de companhia, 
emitido por um veterinário habilitado, e 
cumpra todas as medidas sanitárias que 
estejam em vigor nesse momento. Con-
vém salientar que, em viagem, estes re-
quisitos se aplicam a todos os animais de 
estimação e não apenas aos cães – pode 
fazer-se acompanhar por um máximo de 
cinco cães e/ou gatos. 

Qualquer que seja o meio de transpor-
te, convém conhecer as regras aplicadas 
aos animais de estimação e precaver 
eventuais especificidades da empresa 
que efetua o transporte ou dos países 
por onde vai passar. Por isso, informe-se 
com antecedência, para, se for neces-
sário, ter tempo de fazer as adaptações 
necessárias. Convém também acautelar 
eventuais problemas de saúde. 

Avião 

As regras para o transporte de animais 
nos aviões são, normalmente, definidas 
pelas transportadoras aéreas. Podem 
aceitar levar os animais na cabine e/ou no 
porão, de acordo com o peso, tamanho e 
espécie, embora a duração da viagem e 
o destino também tenham influência. No 
caso dos comboios ou autocarros, por 
exemplo, terá de aceitar as regras e condi-
ções da companhia que oferece o serviço. 

Automóvel 

Em Portugal, o Código da Estrada não 
menciona especificamente o transporte 
de animais de estimação, considerando 
que são carga. Não podem prejudicar a 
condução, pelo que devem estar acomo-
dados de modo a não perturbar o con-
dutor nem afetar a sua visibilidade. Para 
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isso, e também para que não provoquem 
danos nem sejam projetados em caso de 
acidente, os animais pequenos devem ser 
colocados numa caixa transportadora. Os 
cães grandes podem viajar em jaulas pró-
prias ou no porta-bagagens, separado do 
habitáculo por uma rede ou outro dispo-
sitivo. Levar os animais à solta é punido 
com coima entre 60 e 600 euros. 

Seguros para animais 

Como vimos na página 7, ter um animal 
de companhia é, também, uma fonte de 
despesas. Além dos gastos diários com 
alimentação, há os cuidados médicos e, 
ainda, as despesas com eventuais danos 
que o animal possa causar a terceiros. 
Para precaver estas situações, é possível 
contratar um seguro de responsabilidade 
civil (cabe-lhe assumir a responsabilidade 
por danos que o seu animal possa cau-
sar a outras pessoas ou a outros animais), 
incluindo ou não as despesas de saúde. 

A última viagem 

Dada a esperança média de vida da 
maior parte dos animais de estimação, 
bem mais reduzida do que a nossa, o 
mais provável é que venha a ter de gerir 
esta perda. Além do aspeto psicológico, 
muitas vezes subestimado, o falecimen-
to do animal implica o cumprimento de 
formalidades. Tem de comunicar o facto 
à junta de freguesia, no prazo de 5 dias, 
para que esta dê baixa do registo do ani-
mal. Quanto aos restos mortais, informe-
-se junto dos serviços municipais sobre 
as possibilidades e respetivos custos. 
Regra geral, a cremação coletiva efetua-
da pela câmara implica o pagamento de 
uma taxa, mas pode até ser gratuita. 

O que não pode de todo fazer é enterrar 
o animal num local público, já que isso 
pode dar origem a problemas de saúde 
pública caso esteja infetado. Pela mesma 
razão, evite fazê-lo no seu quintal ou jar-
dim, por muito amplo que seja. 

SAIBA MAIS COM O GUIA CÃES, GATOS & COMPANHIA

Pode ter acesso à informação completa e detalhada sobre os 
animais de estimação no guia Cães, gatos & companhia. Além 
destes temas, fique a saber como escolher um cão ou um gato, 
onde procurá-los e como preparar a sua chegada. Também 
pode perceber como cuidar melhor dos seus animais de compa-
nhia, com informação sobre a sua anatomia e como os pode aju-
dar com uma boa dieta (não faltam conselhos sobre refeições e 
qual o papel dos vários nutrientes), bem como aprender a educar 
e compreender o seu animal. Entre muitos outros temas.
Para ter acesso a este guia, basta ser associado* da DECO 
PROTESTE e encomendar pelo site www.deco.proteste.pt/
guiaspraticos/ com um desconto considerável sobre o preço 
de capa (fica por €1,95).

* Para não associados, a aquisição é feita pelo número de telefone 218 410 801 (das 09h 
às 13h e das 14h às 18h, nos dias úteis), pelo preço de capa de €15,95 (limitado ao stock 
existente) em que o pagamento é efetuado através da modalidade de débito em conta.



Esclarecemos todas as questões  
relacionadas com os direitos e bem-estar  

do seu animal de estimação.

expor animais nas montras  
das lojas é proibido?

os cães podem ir à praia? 
e entrar em esplanadas?

Não perca as novidades em 
deco.proteste.pt/animais


