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Estágio final do  
Mestrado Integrado de Medicina Veterinária 

Diana Gomes Baptista 

Animais Abandonados 

Está a 
aumentar! 

A. Falta de dinheiro: 

1. Comida 

 

2. Caminha e casota 

 

3.  Veterinário 

 

4. Acessórios 

 

5. Seguro de Saúde 

 

6. Treino 
 

1. Comida  
 

500 g 

1 DIA 1 MÊS 

NUM CÃO COM 25KG 

2. Caminha e casota  

3. Veterinário 

Vacinações, Desparasitações, Colocação de Chip,… 

Nome 

Morada 

Lombrigas 

Nome  

Dono e  
cão  

4. Acessórios 

 

Comida 

Água 

5. Seguro de saúde, treino especifico do 
animal, … 
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B. Comportamento brincalhão, enérgico e 
natural do animal, não é do agrado da família  
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C. Os animais estão muito velhos 
D. Animal teve crias e incapacidade de 
suportar as despesas de mais animais 

16 crias! 

Imaginem que…. 

16 crias! 

8 fêmeas 

16 crias! 16 crias! 

16 crias! 

16 crias! 

16 crias! 16 crias! 

16 crias! 

16 crias! 

8 fêmeas  
x  

16 filhos  
=  

128 crias, 
1ano depois! 

E se metade das 128 
forem fêmeas??? 

Problema é cada vez 
maior… 

No Canil 
Cabem 

Abandonados 
são… 

E. Os donos vão de férias e não têm onde 
deixar os animais 

 

 

O Nº DE ANIMAIS ABANDONADOS  
SÓ PODE DIMINUIR SE… 

  
…PENSARMOS BEM  

ANTES DE TER  

UM ANIMAL DE COMPANHIA  

Antes de adquirires um 
animal deves-te ter em 

conta: 

Tempo Financeiras 

Espaço 

Se temos condições… 

Antes de adquirires um 
animal deves-te ter em 

conta: 

Comprar  
vs 

Adoptar 

Macho  
vs 

Fêmea 

Cria/Jovem  
vs 

Adulto 



17-10-2011 

4 

Médico(a) Veterinário(a) Municipal de 
(nome do concelho) 

 
– (nome do MVM) 

Existe um Canil Municipal no(a) (nome do concelho)! Contacta:  

Antes de pensares em 

comprar um animal, pensa e 

sugere aos teus pais 

adoptarem um animal num 

canil ou gatil 

Nos canis/gatis existem  

CENTENAS DE ANIMAIS que  

anseiam por um dono dedicado 

Agradecer-te-à  

durante toda a  

sua vida!  

Antes de adquirires um 
animal deves-te ter em 

conta: 

Comprar  
vs 

Adoptar 

Conhecer as características da raça 

Conviver com o animal antes de o adoptar 

Antes de adquirires um 
animal deves-te ter em 

conta: 

Cria/Jovem  
vs 

Adulto 

Paciência Persistência 
Espaço e  
dinheiro 

 
 
Cria/Jovem 

Estão sempre 
disponíveis nos canis 
e gatis municipais 

Já estão mais 
calmos e educados 

Gostam de 
brincar 

 
 
Adulto 

Adaptam-se rápida 
e facilmente aos 

novos donos e casa 

Antes de adquirires um 
animal deves-te ter em 

conta: 

Macho  
vs 

Fêmea 

Marcação do território 

Comportamento agressivo 

Macho  
vs 

Fêmea 

São seguidas pelos machos qd em cio 

Pingam sangue qd em cio 

Têm crias 
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Problema é cada vez 
maior… 

No Canil 
Cabem 

Abandonados 
são… 

É MUITO IMPORTANTE, CASO 

NÃO SE QUEIRA FAZER CRIAÇÃO 

DE ANIMAIS, OPERÁ-LOS PARA 

NÃO PODEREM TER CRIAS 

Para além disso, evita problemas reprodutores!! 

Deve ser feito antes 
do 1º cio 

Animais abandonados na rua: 

• Ficam com frio e…. 

…protegem-se e abrigam-se na casa das pessoas, nos 
quintais, nas garagens, debaixo dos carros, ... 

• Ficam com fome e… 

… reviram os caixotes à procura de alimento, sujando a via 

pública, e roubam comida à população, que passa a ver o animal 

como inimigo 

• Ficam fracos, magros e doentes… 
(e não estão vacinados/desparasitados) 

 

...tornam-se num foco de infecção para outros animais e pessoas, 

pelas fezes, urina, vómitos,... 

• Devido ao instinto animal e de sobrevivência… 
(e não estarem esterilizados) 

… Fazem criação, têm grandes ninhadas e aumentando o 

número de animais abandonados 

Defendem a “sua casa”, agredindo quem quiser entrar no seu território, 
sejam outros animais ou pessoas 

• A rua passa a ser a sua casa…  
Fezes nos passeios e jardins. 
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ASSIM, O PAPEL DO 

MÉDICO VETERINÁRIO 

MUNICIPAL E DO SISTEMA 

DE RECOLHA DE ANIMAIS 

DE RUA NA CÂMARA 

MUNICIPAL SÃO MUITO 

IMPORTANTES 

O Médico Veterinário 
Intervém 

3 

Recolha de animais 

de rua e transporte 

para os canis/gatis 

2 

Promoção de 

campanhas de 

adopção de animais 

1 

Responsabilização e informação  

das pessoas na altura de  

adquirir o animal. 

 

1. Responsabilização e informação 

das pessoas na altura de adquirir o 

animal 

RESPONSABILIDADES 

OBRIGAÇÕES 

PROIBIÇÕES 

Proibições 
Todas as formas de violência contra animais. 

 

 

 
 

Abandonar animais na via pública 

Obrigações 

Recolher as fezes do cão na 

rua (andar com saco de 

plástico no bolso) 

Licenciamento na Junta de Freguesia 

Colocação do microchip 

E vacinar contra a 

raiva 

Uso de trela e coleira com o 

nome e contacto do dono 

Responsabilidades 
• Adaptar a tua vida às necessidades do animal, para que 

este se sinta confortável 

Ter os seu próprio 

prato, cama, 

brinquedos e 

utensílios 

Ser respeitado e 

tratado como um 

ser vivo e não 

como um objecto 

Ter privacidade 

e descanso 

• Teres tempo para: 

Passear 

Brincar e dar toda a atenção de 

que ele necessita e que 

tanto merece 

Dar de comer, 

beber, escovar, 

lavar, tratar, … 

Teres espaço em 

casa para o 

animal dormir, 

brincar e comer 

Dares uma alimentação adequada, de forma a 

que ele receba a dose necessária, mas não 

excessiva, de nutrientes 

Teres dinheiro para todos os 

gastos que terás com o teu animal 

Pensares no que 

fazer ao animal 

quando fores de 

férias 
• Treinares e educares o teu animal, para que este: 

Não perturbe os 

vizinhos 

Senta 

Tenha comportamento  

correcto 

Não seja demasiado 

mimado 
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• Consultares frequentemente o teu veterinário para: 

Lombrigas 

Anti-pulgas 

Esterilizar o animal se não 

poderes ficar com os filhos 

Check-up anuais e 

conselhos sobre 

saúde animal 

Tratares quando 

está doente 

Desparasitações Externas Desparasitações Internas 

O Médico Veterinário 
Intervém 

3 

Recolha de animais 

de rua e transporte 

para os canis/gatis 

2 

Promoção de 

campanhas de 

adopção de animais 

1 

Responsabilização e informação  

das pessoas na altura de  

adquirir o animal. 

 

Praça Sá Carneiro, Lousã  Canil Gatil de Torres Vedras 

O Médico Veterinário 
Intervém 

3 

Recolha de animais 

de rua e transporte 

para os canis/gatis 

2 

Promoção de 

campanhas de 

adopção de animais 

1 

Responsabilização e informação  

das pessoas na altura de  

adquirir o animal. 

 

Exemplos de canil/gatil municipais 

Lagos 

Lisboa Sintra 

 

Obrigado pela 
atenção! 
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 Artigos e material tirados de vários 
sites da internet 
 

 Material da RSPCA 


