Serviço Médico-Veterinário

Perigos domésticos para os animais
Alimentos:
Muitos alimentos que são perfeitamente seguros para os seres humanos
podem ser prejudiciais ou potencialmente mortais para os cães e gatos.
Idealmente deverá dar ao seu animal uma dieta saudável e equilibrada, à base
de ração de qualidade. Alguns dos alimentos que são tóxicos para os cães (e
alguns para gatos) são:


Ossos: podem provocar lacerações gengivais, fractura de dentes,
obstrução traqueal (sufocar), lacerações digestivas com sangramento ou
até perfuração intestinal.



Carne e ovos crus: podem conter bactérias (Salmonella, E. coli) muitas
vezes associadas a gastroenterites por vezes fatais. Os ovos crus estão
também associados a problemas de pele.



Leite: os cães têm dificuldade em digerir a lactose (açúcar do leite) pelo que
o consumo de leite (principalmente de vaca) pode causar diarreia.



Chocolate: contém teobromina, um alcalóide que é tóxico e pode ser fatal
dependendo da qualidade do chocolate, quantidade ingerida e peso do
animal (saiba mais em "intoxicação por chocolate").



Cafeína (café, chás, refrigerantes): tem o mesmo efeito que a teobromina
presente no chocolate, sendo igualmente tóxico e até mesmo fatal.



Cebola e alho: de todos os modos: secos, frescos, cozidos... Contém
tiosulfato que irrita o tracto gastrointestinal do cão e pode causar anemia
por destruição dos glóbulos vermelhos.



Uvas e passas: podem causar insuficiência renal nos animais de
companhia. Não se sabe qual a substância das uvas que causa estes
efeitos, no entanto deve evitá-las bem como os biscoitos e bolos que as
contêm.



Abacate: contém uma substância chamada persina que pode causar
vómitos, diarreia e alterações cardíacas.



Fermento: presente em massas de bolos e pães que se ingeridas em cru
continuam a crescer no estômago do animal formando gases e
complicações digestivas



Álcool: assim como nos humanos, as bebidas alcoólicas podem causar
vómitos, diarreia, incoordenação motora, dispneia (dificuldade respiratória),
coma e morte.



Xilitol: presente em pastilhas, rebuçados, pastas de dentes, doces... Pode
causar falência hepática, vómitos, letargia e descoordenação.
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Medicamentos:


Medicamentos que tratam problemas médicos humanos, são perigosos
para os animais de estimação. Nunca dê os seus medicamentos ao seu
animal, a menos que seja prescrito pelo seu veterinário.



Em regra, os seguintes medicamentos devem ser fechados hermeticamente
e armazenados num armário longe do alcance do seu animal de estimação:

- Aspirina (ácido acetilsalicílico)
- Brufen (Ibuprofeno)
- Paracetamol (Benuron,Tylenol)
- Anti-histamínicos
- Antidepressivos
- Cápsulas / vitaminas.
Produtos de limpeza:
Os detergentes domésticos devem estar guardados num lugar seguro e
fora do alcance do seu animal de estimação:


Produtos como a lixívia se forem ingeridos pelo seu animal de estimação
pode causar-lhe dores de estômago, vómitos, diarreia, queimaduras graves
e irritação do aparelho respiratório.



Alguns detergentes podem produzir uma reacção similar e os gatos podem
ser particularmente sensíveis a certos ingredientes, tais como fenóis.
Plantas:

Existem muitas plantas que podem adoecer o seu animal de estimação.
Como por exemplo:






Lírios do vale, espirradeira, azaléia, dedaleira, rododendros podem causar
problemas de coração se forem ingeridas pelo seu animal
Folhas como o ruibarbo e o trevo contêm substâncias que podem produzir
insuficiência renal no seu animal
Certos tipos de lírios (Lilium e hemerocallis) são altamente tóxicos para os
gatos, resultando em insuficiência renal – mesmo se forem ingeridas
pequenas quantidades
Além disso, os fungos, tais como certas variedades de cogumelos podem
também causar danos no fígado e outras doenças.
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