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OS PERIGOS DOMÉSTICOS PARA O SEU CÃO E GATO

Dentro das nossas casas existe uma variedade de produtos e
substâncias que podem ser perigosos ou até mesmo fatais se forem
ingeridos pelos animais de estimação. No entanto, pode proteger a
saúde do seu animal, se tomar consciência dos riscos mais comuns
que ele pode enfrentar dentro da própria casa.
Os cães são animais muito curiosos e autênticos rastreadores
naturais, tendem a experimentar quase tudo.
Confira, a seguir descritos, uma lista de produtos caseiros comuns que deve manter fora do alcance
do seu cão e gato.

- MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
A administração de medicamentos para humanos a cães e gatos,
assim como a aplicação em gatos de medicamentos destinados a cães é a
causa mais frequente de intoxicações encontradas na prática clinica.
Actualmente, dados os tempos difíceis que correm, muitos donos,
na tentativa de evitar gastos com consultas no veterinário ou apenas por
uma atitude de facilitismo, ao verem o seu animal doente, administram
medicamentos sem conselho veterinário. Muitas vezes, com a melhor das
intenções, sujeitam-nos a intoxicações graves, na maior parte fatais.
Adaptam os fármacos que lhes foram prescritos a eles próprios ou a
familiares, pelo médico, tentando estimar a dose conforme o peso do animal.
Nunca dê medicamentos ao seu animal, porque o seu filho ou o cão da vizinha tomou ou porque o
amigo que tem muitos cães ou gatos aconselhou. Fale sempre primeiro com o médico veterinário.
Todos os medicamentos devem ser armazenados num local longe do alcance do seu animal de
estimação.
Os medicamentos especialmente perigosos que são frequentemente causa de intoxicação e
morte nos animais domésticos são:
- Anti-depressivos
- Anti-histaminicos e descongestionantes
- Anti-inflamatórios, antipiréticos e analgésicos: constituídos,
por exemplo, à base de acetaminofeno, diclofenac, naproxeno e
ibuprofeno.
Os sintomas mais comuns são salivação abundante, apatia, vómitos, anorexia, dor abdominal,
hipertermia e aumento da frequência respiratória. Os vómitos podem ter vestígios de sangue devido a

ulceração do estomago e/ou intestinos que pode culminar em perfuração gástrica e morte. Também pode
surgir hepatite e anemia.
Se desconfia que o seu animal ingeriu comprimidos seus, ligue imediatamente para o médico
veterinário.
A tabela seguinte refere os mais conhecidos.
Aspirina®
Cêgripe®
Dafalgan®
Paracetamol MG®

Ben-U-Ron®
Panadol®
Antigrippine®
Paramolan®

Brufen®
Panasorbe®
Ilvico®
Trifene®

A intoxicação por acetaminofeno (Paracetamol®), analgésico e
anti-pirético usado com muita frequência na medicina humana para
combate à dor e febre, é das mais comuns e pode ser bastante perigosa
em gatos, inclusive provocar a morte em doses baixas. Nos cães também
provoca uma intoxicação grave. Por exemplo, metade de um comprimido
de 325mg pode ser fatal para um gato de tamanho médio.
A intoxicação acontece porque os animais não possuem as enzimas do fígado necessárias para a
metabolização do fármaco, levando a uma acumulação de produtos intermediários bastante tóxicos.
Os sinais clínicos nos gatos incluem coloração azulada das mucosas, dificuldades respiratórias,
edema da face, temperatura baixa e vómitos, podendo progredir para coma e morte.
- INSECTICIDAS E ANTI-PARASITÁRIOS EXTERNOS
Os gatos são particularmente sensíveis a estes produtos e aos medicamentos aplicados na pele,
porque se lavam lambendo-se, acabando por ingerir doses tóxicas.
O Acarilbial®, um medicamento acaricida usado em medicina humana, usado
nos gatos provoca a morte frequentemente.
O Pecusanol® muito usado nos animais de produção, é tóxico para cães e pode
ser fatal para os gatos, se não for diluído correctamente ou se os animais lamberem o
produto.
Os antiparasitários externos contra pulgas e carraças destinados a cães, por
exemplo, os constituídos à base de permetrina (Advantix®, Pulvex®) não podem ser
aplicados em gatos ou outras espécies.
Se no rótulo ou bula do produto não especifica o uso em gatos, não utilize. Também deve ter em
conta o estado do animal, nomeadamente a presença de uma doença, fêmeas grávidas ou animais muito
jovens.
Existem no mercado muitos produtos seguros mas tenha atenção ao modo correcto de utilização.
Verifique sempre o rótulo da embalagem e consulte o veterinário sobre a utilização segura destes produtos
no seu animal de estimação.
- PESTICIDAS, HERBICIDAS E RATICIDAS
Os pesticidas constituídos, na maioria, à base de
organofosforados e carbamatos, os produtos usados como fertilizante
de plantas, e os venenos para ratos, lesmas, caracóis e outras pragas

representam uma ameaça à saúde aos humanos e aos animais domésticos.
O seu cão/gato pode pisar e/ou lamber o produto e provocar-lhe problemas de saúde graves.
Portanto, quando usar qualquer produto destes, é importante colocar o veneno em áreas completamente
inacessíveis para os animais de estimação.
- LIQUIDO ANTICONGELANTE
Menos conhecido pela generalidade das pessoas, o
etilenoglicol, substância dos anticongelantes usados nos
automóveis, é uma causa frequente de mortalidade animal. Tem
um odor e sabor muito doce, o que chama a atenção do cão e
gato. Os sintomas incluem vómito, convulsões, letargia e morte
por falência renal. Também os produtos anticongelantes que
contêm propilenoglicol são perigosos, apesar de serem menos
tóxicos do que aqueles que contêm etilenoglicol.
Os produtos de fusão do gelo e da gasolina também são tóxicos. Além disso, se os animais
estiverem expostos a produtos químicos líquidos ou em grânulos, estes aderem ao pelo, e o animal ao
lambê-lo pode provocar problemas de saúde graves.
- TINTAS E SOLVENTES
Tintas, guaches, solventes, vernizes e outros produtos químicos são perigosos. Se forem ingeridos
ou entrarem em contacto com a pele do animal podem causar irritação grave ou queimaduras químicas.
- PRODUTOS DE LIMPEZA
Os detergentes domésticos devem estar guardados num local
seguro e fora do alcance de animais de estimação.
Os produtos que contenham lixívia ou outros químicos
branqueadores e desinfectantes para o chão se forem ingeridos
podem causar dores abdominais, vómito, diarreia, queimaduras
graves e irritação do aparelho respiratório. Se suspeita que o seu cão
e/ou gato ingeriu alguns destes produtos não tente induzir o vómito,
ligue imediatamente ao veterinário.
- DETERGENTES E AMACIADORES PARA ROUPA
Todos os detergentes e amaciadores são tóxicos. Os sinais de intoxicação são: vómito, letargia,
queimaduras, salivação abundante, debilidade muscular e até mesmo coma. Em caso de ingestão, não
induza o vómito e ligue imediatamente ao veterinário.
- SABONETES, PASTA DE DENTES E OUTROS
Os sabonetes, pastas de dentes e enxaguantes bucais também devem ser mantidos longe do seu
animal de estimação. Os produtos de higiene oral, as soluções para lentes de contacto ou limpador de
dentaduras podem conter ácido bórico, que é altamente tóxico. Os sintomas incluem vómitos, salivação
excessiva, convulsões e coma. Em caso de ingestão de algum destes produtos, leve o seu cão
imediatamente ao veterinário.

Na casa de banho mantenha a tampa da sanita fechada para evitar que o seu animal consuma a
água pois pode irritar-lhe o tracto digestivo.
- PLANTAS
Muitas plantas comuns, ornamentais e selvagens, que temos dentro e fora da nossa casa podem
esconder perigo para os animais de estimação e algumas podem até ser mesmo fatais.
Os sintomas de intoxicação são inespecíficos: vómito, apatia, falta de apetite, diarreia e febre. A
suspeita de intoxicação é confirmada muitas vezes pela presença de restos do vegetal no ambiente do
animal ou juntamente com o vómito e/ou fezes.
Na tabela seguinte temos algumas das mais frequentes nas nossas casas e que o seu cão/gato pode
ingerir. Mas há muitas mais outras plantas não referidas que tem potencial toxicidade quer por contacto
cutâneo quer por ingestão, pelo que, na dúvida, não deixe que o seu animal contacte com qualquer planta.
Nome comum da planta
Lírio (Melia azedarach)

Parte tóxica
Fruto

Sinais clínicos
Náuseas,
vómitos,
hipotensão,
insuficiência renal

(São bastante tóxicos nos gatos)

(Lírio do vale)
Espirradeira/Oleandro (Nerium oleander)

Toda a planta

Náuseas, vómitos, diarreia com
muco e sangue, prostração,
sonolência,
midríase,
dor
abdominal,
dificuldades
respiratórias e arritmias cardíacas.

Azálea e
Rododendro (Rhododendron ponticum)

Folhas e Flores

Sialorreia,
dor
abdominal,
dificuldades respiratórias, arritmias
cardíacas e problemas neurológicos.

Dedaleira (Digitalis purpúrea; Digitalis lanata)

Toda a planta

Vómito,
diarreia,
prostração,
arritmias cardíacas, falência cardíaca
e morte

Estrela de Natal (Euphorbia pulcherrima)

Seiva leitosa da planta

Irritação cutânea, dor e irritação da
mucosa oral, faríngea, esofágica e
gástrica, edema dos lábios e língua,
náuseas e vómitos.

Ruibarbo (Rheumm palmatum)

Folhas

Dor
abdominal,
espasmos
musculares, insuficiência renal.

“Comigo ninguém pode” (Dieffenbachia picta)

Toda a planta

Edema dos lábios, língua e palato,
cólicas abdominais, náuseas e
vómitos.
O contacto com os olhos é irritante,
provoca edema, fotofobia e
lacrimejamento.

“Costela de adão” (Monstera deliciosa)

Caule, folhas, seiva leitosa da planta

Irritação das mucosas, edema dos
lábios, língua e palato, náuseas e
vómitos, dor abdominais.

Antúrio (Anthurium spp)

Toda a planta

Irritação oral (boca, lábios, língua),
salivação excessiva, vómito e
dificuldades na deglutinação.

Narciso (Narcissus pseudonarcissus)

Flor

Dermatite, hipotensão, tremores
musculares, convulsões, irritação
gástrica e problemas neurológicos.

Hortência (Hydrangea macrophyla)

Folhas e flores

Prostração,
anorexia,
vómitos,
diarreia, taquicardia e hipertermia.

Ricínio (Ricinus communis)

Sementes

Náuseas,
vómito,
diarreia
sanguinolenta,
dor
abdominal,
podem ocorrer convulsões, coma e
morte

Robinia (Robinia pseudoacacia)

Folhas e flores

Espasmos musculares e alterações
digestivas (vómitos, diarreia)

“Figueira do inferno” (Datura stramonium)

Todas a planta

Náuseas, vómitos, taquicardia e
hipertermia

Tinhorão (Caladium bicolor Vem)

Toda a planta

Edema dos lábios e língua, náuseas,
vómitos, salivação excessiva

Samambaia (Pteridium aquilinum)

Folhas

Febre, hemorragias, diarreia com
sangue.
(O
animal
perde
sangue
rapidamente, podendo morrer)

Ficus (Ficus spp)

Seiva leitosa da planta

Edema e inchaço dos lábios, língua e
glote, dor, ardor, dificuldade em
deglutir, dor abdominal e vómitos.
O edema da glote pode levar a
dificuldades respiratórias e morte.

“Espada de São Jorge” ou “Língua da sogra”
(Sansevieria
zeylanica
ou
Sansevieria
trifasciata)

Toda a planta

Baixa toxicidade se ingerida (apenas
salivação excessiva).
Em contacto com a pele causa uma
pequena irritação.

“Árvore guarda-chuva” ou “árvore polvo”
(Schefflera arboricola)

Toda a planta

Quando ingerido provoca vómitos e
incoordenação motora.

Cróton (Codieaeum variegatum)

Semente

Enterite grave, vómitos, fraqueza e
morte

Jarro (Zantendeschia aethiopica)

Toda a planta

A ingestão provoca irritação oral,
edema dos lábios, língua e palato,
dor abdominal, náuseas e vómitos.
O contacto com os olhos provoca
edema, fotofobia e lacrimejamento.

Aloé Vera (Aloe Vera)

Seiva das folhas

Perda de apetite, vómitos e diarreia,
tremores, agitação, prostração.

Amarílis, Açucena, Flor-da-imperatriz
(Hippeatrum hybridum)

Toda a planta

Diarreia, convulsões, hipotensão,
dermatite, tremores musculares e
arritmias cardíacas.

Arnica (Arnica montana)

Semente

A ingestão causa
cardíacas e morte.

problemas

Beladona, saia-branca, sete-saias ou
trombeteira (Datura suaveolens)

Toda a planta

Náuseas,
vómitos,
taquicardia,
confusão mental, agressividade,
midríase (dilatação das pupilas),
convulsões e morte.

Outras plantas potencialmente prejudiciais à saúde do seu animal:
Orelha de elefante (Alocasia spp)

Filodendro (Philodendrum spp.)

Palmas, sagu

Hibisco

Trevo

Tulipa

Os fungos e certas variedades de cogumelos podem causar danos no fígado e outros problemas de
saúde.

Caso o seu animal contacte e ingira alguma destas plantas, consulte o médico veterinário e leve a
planta ingerida. Não tente resolver a situação por conta própria, e tenha em atenção alguns cuidados:
- Lavar com abundância a boca do animal com água logo após a ingestão;
- Não fornecer leite, azeite ou outro alimento;
- A indução do vómito depende da planta ingerida, pois algumas são irritantes e o seu refluxo
através do esófago provocado pelo vómito prejudicaria ainda mais a situação.
Cuidados preventivos:
- Não tenha nenhuma destas plantas em lugares acessíveis a animais e também a
crianças;
- Caso tenha plantas em casa, verifique se estão danificadas ou remexidas.
- Forneça aos cães e gatos brinquedos adequados para brincarem e distraírem-se.
- Esteja atento ao seu animal, em especial, a atitude, comportamento, apetite,
fezes, vómito e urina.
- ALIMENTOS
Muitos alimentos consumidos pelas pessoas podem ser perigosos ou potencialmente fatais para os cães e
gatos. Por isso, mantenha fora do alcance dos animais e não dê a alimentar os seguintes alimentos:
 Chocolate
 Pastilhas elásticas
 Doces e gomas
 Adoçantes
 Alimentos com alto teor de gordura
 Uvas e passas
 Cebolas
 Alho
 Sal
 Pimenta
 Chá
 Bebidas alcoólicas
 Refrigerantes
 Ossos, especialmente os de aves, pato, frango e
coelho
 Massa de levedura
 Abacate
 Sementes de frutas
 Macadâmia (fruto extraído da árvore da Macadamia)
 Batatas
O chocolate contém cafeína, teobromina e metilxantina, substâncias que são tóxicas. As suas
concentrações variam conforme o tipo de chocolate, sendo o chocolate preto o mais perigoso. Os sintomas
são vómitos, diarreia e aumento da actividade, podendo levar a convulsões e arritmias cardíacas.
A intoxicação por sementes de frutos, sendo os de maça e pêssego os mais comuns, leva a
salivação intensa, vómito e letargia.

Se desconfia que o seu animal ingeriu algum destes alimentos, comunique directamente o
veterinário.
- Mantenha o caixote de lixo devidamente fechado e
acondicionado, para evitar que os animais de estimação acedam a
ele, já que são muitos curiosos e o cheiro é atractivo. Os restos de
alimentos apodrecidos podem causar envenenamento alimentar.
- OUTROS PERIGOS











Naftalina
A ingestão causa problemas de saúde graves nos cães e gatos como a irritação do aparelho
digestivo, danos no rim, fígado, células do sangue e a nível neurológico e respiratório (se inalados),
inclusive levar à coma e morte.
Pilhas alcalinas e baterias
Moedas (as que contem zinco)
Tabaco e seus derivados
Óleos
Tintas e vernizes
Produtos solventes, como os produtos para retirar óleo e graxa
Tomadas e fios eléctricos
Pequenos objectos passíveis de serem facilmente engolidos por um gato e cão curioso, como por
exemplo, botões, brinquedos de criança, frascos, jóias, artigos de decoração, pregos, parafusos,
linhas, agulhas, berlindes. Podem provocar danos no tubo digestivo e a necessidade de remoção
cirúrgica do objecto.

Na prática clínica, as intoxicações mais frequentes nos gatos são as causadas por medicamentos de
uso humano ou destinados a cães, e a ingestão de lírios, enquanto que nos cães, prevalecem as
intoxicações por pesticidas, veneno dos ratos, e por chocolate.

Atenção donos de aves:
Os riscos listados aqui, além do cão e gato, também diz respeito às aves,
principalmente se lhe é permitido andar livremente fora da gaiola. As aves tem
vias respiratórias com particularidades únicas, logo mais vulneráveis à inalação
de particulas e vapores de produtos aerossóis, produtos de tabaco, colas, tintas,
solventes e ambientadores.
As aves não devem ser deixadas no mesmo local onde estes produtos
são utilizados, além da cozinha, por causa do fumo e outros odores presentes.
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