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INTOXICAÇÕES

O que pode ser tóxico para o meu animal?
Objetos que utilizamos no nosso dia-a-dia e que existem comummente nas nossas casas ou locais
de trabalho podem ser tóxicos para os nossos animais. Intoxicações podem ocorrer através da
ingestão ou contacto com:
- Produtos de limpeza (detergentes, limpa-vidros, lixívia, naftalina);
- Medicamentos destinados a consumo humano (paracetamol e a aspirina);
- Alguns produtos alimentares (café, chocolate, chá, cebola, algumas frutas e frutos secos);
- Alguns produtos antiparasitários (permetrinas em gatos);
- Plantas;
- Pesticidas, herbicidas e rodenticidas.
Devemos ter em atenção que devido à natureza curiosa dos nossos animais, existe a possibilidade
de ingerirem substâncias menos comuns, que também podem causar intoxicações, tais como:
tintas, cabos e baterias de aparelhos eletrónicos.

Como sei se o meu animal se encontra intoxicado?
A ingestão de produtos tóxicos pode levar a alterações gastrointestinais, cardiovasculares,
respiratórias, neurológicas, renais e hepáticas. A maioria dos animais afetados podem apresentar
sinais logo após a ingestão dos tóxicos, no entanto com alguns tóxicos só se observam sinais
decorridos alguns dias.
Os sinais mais frequentemente exibidos são:
- Salivação, apatia, vómito, diarreia;
- Mucosas pálidas ou com petéquias (pontos vermelhos), hemorragias, colapso;
- Dificuldade em respirar;
- Aumento da ingestão de água e/ou da produção de urina;
- Descoordenação motora, tremores, convulsões, pupilas dilatadas.
Em alguns casos podem-se observar sinais particulares, como é o caso da intoxicação por
paracetamol, em que o animal pode apresentar edema (inchaço) na cara e a mucosa oral com cor
castanha.

O que devo fazer caso suspeite que o meu animal tenha sofrido uma intoxicação?
Caso suspeite que o seu animal ingeriu ou contactou com alguma substância tóxica deve ligar para
o Centro de Apoio Veterinário. Desta forma poderemos fazer uma triagem prévia de qual foi o
tóxico ingerido, aconselhar que medidas tomar, averiguar se o seu animal necessita de ser assistido
e preparar a medicação necessária para o caso antes atempadamente. Se tiver acesso à embalagem
da substância ingerida deve trazer o rótulo pois este pode conter informação importante acerca do
antídoto.
O animal poderá necessitar de medicação para diminuir a absorção dos tóxicos, bem como para
reverter os seus efeitos. Em casos de intoxicação o animal deverá realizar fluidoterapia
essencialmente para promover a excreção do tóxico absorvido.

Que medidas devo tomar para prevenir casos de intoxicação?
Quaisquer produtos que representem um perigo para o seu animal devem ser armazenados num
sítio onde este não consiga aceder.
Não deve dar ao seu animal medicamentos para consumo humano, a menos que tenha sido
recomendado pelo Médico Veterinário assistente. Sempre que tenha alguma dúvida relativa a
algum tratamento, esclareça-a primeiro com o Médico Veterinário assistente. O mesmo é válido
para qualquer produto alimentar: evite oferecer alimentos não destinados a alimentação animal.
Deve tentar manter plantas e flores fora do alcance do seu animal, uma vez que estas podem ser
tóxicas.
Quando passear o seu animal deve mantê-lo sempre vigiado, para poder assegurar que ele não
ingere qualquer substância tóxica. Recomenda-se evitar passear o seu animal em zonas que sejam
tratadas com herbicidas ou pesticidas. ©
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