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Como tratar os Animais de 
Companhia-  

Animais Exóticos 
Estágio final do  

Mestrado Integrado de Medicina Veterinária 

Diana Gomes Baptista 

(1) Definição de Animais de 
Companhia 

 

Qualquer animal detido ou destinado 

a ser detido pelo homem, 

designadamente no seu lar, para seu 

entretenimento e companhia.  

(2) Grupos de Animais de 
Companhia 

 Carnívoros Domésticos:  
 Cão  

 Gato 

 Exóticos permitidos 
 Coelho 

 Hamster 

 Pássaro 

 Peixe 

 Cobra 

 Iguana 

 Tartaruga 

(...) 

O que um dono de um animal  
NÃO  

se pode esquecer! 

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) 

E vacinar contra a 
raiva 

Uso de trela e coleira com o 
nome e contacto do dono 

Licenciamento na Junta de Freguesia 
Colocação do microchip 

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 
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• Treinares e educares o teu animal, para que este: 
Não perturbe os 

vizinhos 

Senta 

Tenha comportamento  
correcto 

Não seja demasiado 
mimado 

(3) Aspectos a considerar antes de 
adquirir um animal exótico 

 Diversas questões se colocam:  
 

Sei o que envolve 
a posse de animal  

exótico? 

Sei tudo sobre 
a espécie, cuidados  

a ter, exigência,  
 habitat, ..., do animal  

exótico? 

Já fiz alguma  
pesquisa sobre o 

assunto? 
(B) 

É legal ter a 
espécie que  
quero ter? 

(A) 
Porquê um animal 

exótico? 

(A) Porquê um animal exótico? 

Ocupam menos espaço  
e dão menos trabalho  

do que cão e gato  

Curiosidade sobre os  
seus hábitos e modos  

diferentes de vida, 

Porque os amigos  
também têm 

Porque é fixe 

Para impressionar  
os meus amigos 

Porque é diferente 

Porque é  
fofinho 

Todas estas respostas são as que não 
deves dar à pergunta antes de ter um 

animal exótico 

 A maioria do animais adquiridos por estas razões: 

 

São 
abandonados 

Provoca grandes danos na 
flora e fauna autóctone 

Maior parte dos 
animais não sobrevive 

 Competem com as espécies locais por alimento e espaço 

 

 Podem-se tornar pragas 

 

 Transmitem doenças 

 

Destroem flora local 

Provoca grandes danos na fauna e flora autóctone (3) Aspectos a considerar antes de 
adquirir um animal exótico 

 Diversas questões se colocam:  
 

Sei o que envolve 
a posse de animal  

exótico? 

Sei tudo sobre 
a espécie, cuidados  

a ter, exigência,  
 habitat, ..., do animal  

exótico? 

Já fiz alguma  
pesquisa sobre o 

assunto? 
(B) 

É legal ter a 
espécie que  
quero ter? 

(A) 
Porquê um animal 

exótico? 

(B) Animais ilegais 

 Todos os animais em risco de se 
extinguir 

 

 

 

 

 

 Todos os animais obtidos de forma ilegal 

 

 

 

 

 

 

O TRÁFICO INTERNACIONAL DE 
ANIMAIS SELVAGENS É 

ESTIMADO EM VÁRIOS BILHÕES 
DE EUROS ANUALMENTE –  

 
UM MERCADO NEGRO QUE 
RIVALIZA A DIMENSÃO DO 

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE 
DROGAS E ARMAS. 



17-10-2011 

3 

APENAS 1 EM CADA 10 

ANIMAIS TRANSPORTADOS 

SOBREVIVEM AO TRANSPORTE 

Animais ilegais 

 Animais autócnes protegidos 

Pintarroxo Pintassilgo Corvo 

Gaio Gralhas 

Papagaios 

Raposa Furões Macacos 

Priolo 

Denunciar 
casos  
ilegais 

Pedir ao vendedor 
dos animais 

documentos que 
certifiquem a 
legalidade do 

animal 

Preferir animais 
exóticos criados 

de propósito para 
serem animais de 

companhia 

Para evitar a existência de 
animais ilegais, deves 

Convenções e leis que protegem 
os animais selvagens ameaçados 

Directivas Comunitárias Aves 
e Habitats 

Convenção de Berna 

Conservação da Vida 
Selvagem e dos Habitats 

Naturais da Europa  

Convenção de Washington 

Comércio Internacional das Espécies 
da Fauna e da Flora Selvagens 

Ameaçadas de Extinção (CITES) 

Rede Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna: 

 Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB),  
 Direcção -Geral de Veterinária  
 Autoridade Florestal Nacional.  

São recolhidos ou apreendidos animais selvagens que necessitam 
de acolhimento, tratamento e recuperação.  

Tempo Financeiras 

Espaço 

Se tens condições… 

(3) Aspectos a considerar antes de 
adquirir um animal exótico 

 Tempo: 
- Necessitam de atenção como 

qualquer ser vivo 

- Variável consoante a espécie 

  

Espaço disponível: 
 

- Animais adquiridos em bebé vão crescer 

- Existem animais que precisam de muito 
espaço (ex.: coelhos e iguanas) 

- Existem animais com exigências 
especificas (ex.: temperatura da jaula dos 
repteis) 

(3) Aspectos a considerar 

 Dinheiro: 
 

- Alimentação 

- Alojamento 

- Utensílios que mimetizam o 
ambiente natural 

- Veterinário 

(3) Aspectos a considerar 

Ir ao veterinário 

 
Animais exóticos não dispensam idas ao 

veterinário!! 
 
 

Nem todos os 
profissionais da saúde 

animal estão 
habilitados para a 

assistência a 
determinadas 

espécies.  

Já existem em 
Portugal, hospitais 
veterinários que se 

dedicam 
exclusivamente aos 

animais exóticos  
(ex.: no Porto) 

(4) Animais exóticos mais 
comuns 

Coelho: 

Muito Dócil e 
facilmente 

adaptado ao 
dono 

Muito Assiado e  
Cuidadoso com 

a higiene 

Desde que tenha 
uma caixa para 

fazer as 
necessidades 

com o material 
adequado  
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Coelho 

 +++ Feno: as suas fibras ajudam a impedir que se 
formem bolas de pêlo no aparelho digestivo.  

 ++ quase todo o tipo de vegetais 

 + frutos:  

Cenouras,  
Alface,  

Brócolos,  
Salsa,  

 

Maçã, 
Banana 
Morango  

Chicória,  
Couveflor,  
Tomate,  
Abóbora 

Feijões,  
Ervilhas,  

Couves de 
Bruxelas,  

 
 

Dieta: 

Coelho 
 

  

Pelo menos uma vez por ano: 
 “check-up”  
 Vacinação contra a mixomatose e a enterite viral. 

 

 
 

Veterinário: 

Operação dos machos e das fêmeas para 
não terem filhos 

 impede que marquem território com 
urina 

 Impede que se tornem agressivos. 

Deve-se sempre esperar 
que o coelho dê o primeiro 
passo de aproximação 

 
 Ele assustasse 
 Tenta morder para se defender 
 

- Perseguir o coelho  

 
 

Nunca: 

Coelho 
 

- Forçá-lo a ser agarrado 

…PEGAR NO COELHO PELAS ORELHAS! 

 
  
 
 
  
 Ele debater-se-á e  
 Ficará nervoso. 

- Gritar nem bater no coelho 

- Bater com os pés no chão  

Porquinhos da Índia 

Em Portugal, eram 
considerados um 
petisco culinário 

Porquinhos 
da Índia 

- Nunca devem estar sozinhos: cuidado ao juntar 
indivíduos de sexos opostos 

 

Características e maneio 

Grandes ninhadas num curto espaço de tempo  

 
- Podem morder os dedos das pessoas 

por confundir com comida 

Alimentação 

São muito comilões: cuidado com a alimentação!  

Porquinhos 
da Índia 

Alimentação  

 

-Frutas e legumes frescos 

 

- Se Ração Seca: própria para Porquinhos-da-índia e não de 

coelho e não mais de 2colheres de sopa/dia 

  
Nunca dar:figos (provoca morte),  

        feijões, favas e ervilhas. 
           batata,  

  
 
  

Chinchila Chinchila 

 Tem uma grande densidade pilosa,  

 não emana odores desagradáveis  

 não é susceptível a ter pulgas e a outros parasitas 

 

 

Usado para fazer casacos de pele 

Casaco de Chinchila 
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Papagaios 

Consigo aprender  
palavras ou frases curtas,  

bastando-me as ouvir 

Papagaios 

Aspectos a considerar 

Espaço para voar:  

Jaula deve ter cerca de 3m2. 
 
 

Podem atingir os 60 anos de idade:  

Compromisso para toda a vida 
 
 

Tendência a problemas respiratórios:  

 Cuidado com as janelas 

Papagaios 

Aspectos legais 

Grande maioria das espécies de papagaio 
não são permitidas ter em casa. 

 
 

Pedir os documentos dos animais 
exóticos ao vendedor dos animais 

Tal como já foi 
dito.... 

Iguana 

Pode-se 
tornar 

agressiva na 
época de 

reprodução 

Iguana 

 As unhas são de crescimento contínuo, 

 Podem durar até aos 20 anos. 

 Deve-se evitar segurar nas iguanas 
pelas caudas, dado que se podem partir.  

As iguanas são herbívoras:  
Ração cães e gatos contém demasiada proteína 

animal 

 

Todos os répteis podem ser 
portadores de Salmonella.  

 
 

Lava as mãos após manusear a iguana ou 
depois de lavar o terrário. 

  

 
 

   Nunca utilizem as bancadas de   
   preparação dos alimentos como 
locais de limpeza dos materiais da iguana. 

Tartaruga 

Entram em 
hibernação no 

Inverno 

Tartaruga 
Alimentação 

 Suplementos ricos em cálcio e vitaminas: 

Desenvolvimento destes animais e rigidez da carapaça. 

 Quando 

 comida escasseia + temperatura ambiente é baixa 

         Hibernação 
 

Tartaruga 
Alojamento 

 Os recipientes de plástico com uma palmeirinha,  

São totalmente inadequados para 
as suas necessidades básicas, 

nomeadamente de espaço. 
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Tartaruga 
Doença frequente 

 Conjuntivites (tumefacção dos olhos, que podem 
ficar completamente fechados): 

 falta de vitamina A ou  

 excesso de cloro na água.  

TODOS OS ANIMAIS MERECEM 
O NOSSO RESPEITO E UM 

DONO TEM MUITAS 
RESPONSABILIDADES, 

OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES. 
 

Deve-se por isso saber 
tudo acerca da espécie, de 

forma a decidirmos o 
animal ideal para nós! 

 
Obrigado pela 

atenção! 

Bibliografia 
  
 
 Artigos e material cedidos pela 

Associação Nacional de Médicos 
Veterinários dos Município 
(ANVETEM) 
 

 Artigos e material tirados de vários 
sites da internet 
 

 Material da RSPCA 


