
1716

R e p o r t a g e m
A N I M A I S  D O M É S T I C O S

Texto: Carla Nogueira
e Marta Almeida Carvalho

Os animais de estimação
ajudam a prevenir aler
gias nas crianças. Esta é

conclusão de um estudo efec-
tuado por investigadores do
Medical College, dos EUA, que
acompanharam 470 crianças
desde o nascimento até aos
sete anos. A investigação de-
monstrou que as que convivem
com animais têm menor pro-
pensão a alergias. Um outro
estudo norte-americano reve-
lou que o contacto com gran-
des quantidades de alergénios
(substâncias que provocam
alergia) dos gatos tem um efei-
to preventivo sobre as alergi-
as, nomeadamente a asma.

Os animais precisam de nós
para lhes garantirmos ali-

Quantos de nós
experimentaram já o

prazer de receber mimos
do seu animal

de estimação? Ao
observá-los, enquanto

dormem ou brincam,
apercebemo-nos que um

dia sem eles significa
vazio e tristeza! Que

lugar ocupam afinal nas
nossas vidas? Um amigo,

um elemento da família
ou apenas um animal?

mentação e guarida. Confiam
devotamente nos donos e é
sempre com profunda triste-
za que reagem quando são
abandonados. Uns acostu-
mam-se às ruas e sobrevi-
vem, mas jamais recuperam
do trauma.

Não existe um perfil para o
dono perfeito, existem sim al-
guns aspectos a ponderar.
Gostar de animais, estar pre-
disposto a alterações na roti-
na diária, estar consciente de
que é um compromisso para
a vida e que acarreta despe-

sas e ter a noção de que um
animal é um ser vivo e não
um objecto que se pode por
de parte.

Cada vez mais há pessoas
consc ientes da importância
de lhes conceder  melhor
qualidade de vida. Ter ani-
mais é uma opção e só deve
abraçá-la quem esteja pre-
disposto a par t i lhar  a sua
vida e conviver com as dife-
renças que isso possa signi-
f i car .  É  um novo e lemento
que irá fazer parte da casa,
com uma personal idade

própria e que terá de apren-
der  regras.  E les  re t r ibuem
com companhei r i smo,  mei-
guice e companhia.

Mário Santos, director do
Hospital Veterinário do Porto,
sustenta que cada vez mais
as pessoas têm maiores cui-
dados com os animais. “Há
uma crescente cultura de amor”.
São vários os motivos que le-
vam as pessoas a adoptar um
animal, embora seja da opi-
nião que a companhia é o prin-
cipal. “Quando os animais mor-
rem, alguns donos passam por

depressões uma vez que fica um
grande vazio”. O centro de
adopção deste hospital, a fun-
cionar há dois anos, já deu
quase dois mil cães e cerca
de 900 gatos. Há pessoas que
adoptam animais com defici-

ências por uma questão de al-
truísmo.

Existem alguns mitos recor-
rentes para justificar não ter ani-
mais de estimação e algumas
dessas «crenças» são argu-
mentos para o abandono. Do-
enças, «problemas» de com-
portamento e férias são as mais
frequentes. “Como veterinário
não vejo qualquer inconveniente
em ter animais em casa. Está pro-
vado que quando lhes tocamos e
fazemos festas há uma diminui-
ção do ritmo cardíaco e uma redu-
ção da pressão arterial”.

Comportamentos distintos

A esperança média de vida é
bem mais curta nos animais do
que nos humanos. O envelheci-
mento traz, por vezes, alguns
problemas com que nem sem-
pre se está preparado para li-
dar. Quase todas as segurado-
ras têm um produto de respon-
sabilidade civil para os donos
de cães mas já existem no mer-
cado outras opções que, para
além deste item, abrangem
também coberturas em caso de
acidente ou doença, publicação
de anúncios em caso de desa-
parecimento e guarda do ani-
mal em canil/gatil.

Fiéis
amigos
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Quando os animais são jo-
vens é normal que façam tra-
quinices, mas nem sempre os
donos aceitam bem. Há que
impor regras mas também
admitir algumas «asneiras».
Não somos perfeitos, os ani-
mais também não. Mas há si-
tuações que ultrapassam os
limites normais e para as
quais é necessário encontrar
uma solução especializada.
Cláudia Hoyle é treinadora e
especialista comportamental
de cães que utiliza um méto-
do positivo em que o dono está
presente durante as sessões.
“Quero que se estabeleça uma
relação duradoura e positiva en-
tre o cão e o dono”. A maior
parte das pessoas que a pro-
curam é para fazer um treino
básico ao seu animal. Por ve-
zes, no decorrer do processo,
são detectados problemas de
comportamento. Cada caso é
um caso mas “muitos proble-
mas tratam-se com facilidade”.
O maior erro das pessoas é
verem sentimentos e carac-
terísticas humanas nos ani-
mais. “Aconselho sempre a não
desistirem”.

Experiências de vida

Apesar de partilharmos lin-
guagens distintas para comu-
nicar é um facto que humanos
e animais conseguem há mui-
tos séculos encontrar um pata-
mar em que é possível haver
uma partilha. O respeito mú-
tuo é a palavra-chave de uma
relação que pode durar uma
vida inteira. Maria Teixeira é
uma dona consciente e sempre
adorou animais. Tem seis cães
e cinco gatos, elementos que
fazem parte da família. Sabe
bem os benefícios de ter estes
amigos. “Os principais são a com-

panhia, os exemplos de lealdade
e inteligência que nos dão todos
os dias”, conta. E o que a levou a
adoptar cães e gatos? “No início
comecei por ter apenas cães. De-
pois comecei a alimentar alguns
gatos e a observá-los. Aprendi a
compreendê-los e a apreciar o seu
temperamento independente mas
afectuoso”. A experiência pes-
soal tem sido excelente. “Todos
têm bom temperamento e, fora
uma das minhas cadelas que gos-
ta de fazer escavações no jardim e
roer tudo o que encontra, portam-
se bem. São extremamente sociá-
veis”. Todos os seus animais são
elementos da família. “Têm um

lugar muito importante na minha
vida”. Quando vai de férias opta
por deixá-los no seu ambiente.
“Ficam sempre em casa. Diaria-
mente vai lá alguém de confiança
alimentá-los, mudar a água, lim-
par e estar um bocadinho com eles.
Hoje há bons serviços de petsitting”.
O bem-estar dos seus amigos
de quatro patas é fundamental.

E foi a pensar no bem-estar
dos animais que Rosa Vieira
criou a Holiday Pet Care, uma
empresa que presta serviço ao
domicílio. “A grande vantagem
da prestação dos cuidados bási-
cos feitos no domicílio é o facto do
animal não ter de sair da casa onde
está habituado”. Alguns animais
ficam tristes e manifestam
comportamentos diferentes
quando deixados em ambien-
tes estranhos. A Holiday Pet
Care desloca-se ao domicílio
para cuidar dos animais de es-
timação, oferecendo aos donos
um vasto conjunto de serviços
como as visitas diárias para ali-
mentação e água fresca, pas-
seios e exercício, limpeza, ad-
ministração de medicamentos
e outros cuidados. Mantém ain-
da a rotina diária do animal,
carinho e atenção. Evita-se as-
sim uma ida para o canil/gatil,
eliminando o trauma do trans-
porte e minimizando o risco de
exposição a doenças.

A par da sua actividade pro-
fissional, Victor Barros é pre-
sidente da Aanifeira (Associa-
ção de Animais de Santa Ma-
ria da Feira) e sabe bem os
benefícios de adoptar um ani-
mal. “São praticamente ilimitados.

Centro de Bem Estar Animal
Hotel para cães e gatos
Tv. Bairro, 618  - Castelo da Maia
Contactos: 22 982 16 17 / 91 756 65 28
 www.centrobemestaranimal.com

Amicão
Escola de Treino e tratamento de cães
R. Comércio do Porto S/N
Quinta do Fojo (junto ao apeadeiro de Coimbrões)
4400 Canidelo
Contactos: 22 772 40 64 / 96 332 28 89
www.amicao.com

Hotel Conforto Canino – só cães
Póvoa de Varzim – Estela
Rua Senhora da Boa Viagem, 101
4570 – 256 Estela
Contactos: 96 752 53 77
hotelconfortocanino@hotmail.com

Hotéis para animaisHotéis para animaisHotéis para animaisHotéis para animaisHotéis para animais

Serviço de PetsittingServiço de PetsittingServiço de PetsittingServiço de PetsittingServiço de Petsitting
(cuidados prestados ao domicílio)

TTTTTreino e comportamentoreino e comportamentoreino e comportamentoreino e comportamentoreino e comportamento

Holiday Petcare
Rua do Bonjardim, 547
4000-126 Porto
Contactos: 96 371 76 67
Email: holidaypetcare@sapo.pt
 www.holidaypetcare.no.sapo.pt

Outros
It‘s all about dogs
www.itsallaboutdogs.net
website de Cláudia Hoyle, onde se dá a conhecer o seu
treino profissional e o  modo como resolve problemas
comportamentais. Contactos, preçário e conselhos úteis.
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Poder-se-ia começar com aqueles
cientificamente comprovados: a re-
dução do stresse, dos riscos car-
dio-vasculares e das alergias, para
além de proporcionar uma exce-
lente e fiel companhia”. A convi-
vência com os seus dois gatos
é muito boa e traz-lhe imen-
sas alegrias. “Todos os animais
que tive e tenho, estavam aban-
donados”. A relação que man-
tém com os cerca de 550 ani-
mais presentes na associação
dá-lhe uma visão abrangente
dos problemas que os animais
abandonados enfrentam. “Ima-
gine-se um animal completamen-
te dependente de uma família,
para comer, dormir e brincar. De
repente, sem entender muito bem
porquê, é largado no meio de
uma estrada, longe de casa e
num mundo completamente des-
conhecido”. Os conselhos que
dá para uma adopção consci-
ente passam por ter em conta
a esperança média de vida dos
animais, disponibilidade e pa-
ciência, capacidades financei-
ras para garantir alimentação
e saúde, condições de espaço,
higiene e segurança. Ter onde
deixar o animal nas ausências,
principalmente nas férias é um
dos principais. Considera que a
esterilização deveria ser obri-
gatória. “Da parte das associa-
ções, e apesar de inúmeras dificul-
dades, tentamos esterilizar todos
os animais que passam por nós. É
a única forma de combater a pro-
pagação do abandono”, asse-
gura. O perfil de um dono ideal
não existe mas há os que estão
acima de qualquer suspeita. “As

Nico. Fiquei encantada. São extre-
mamente inteligentes, meigos e
afectuosos, para além de muito brin-
calhões. Infelizmente o Nico mor-
reu ainda novo”. E foi assim que
a Avelã, uma coelhinha muito
activa veio fazer parte da famí-
lia. “É uma excelente companhei-
ra, apesar de muito refilona e dos
seus momentos de mau humor,
principalmente quando desligo o
rádio ou lhe tiro da boca o livro ou
revista que ela tinha decidido roer.
Adora pular, correr e brincar”. Re-
fere que é muito asseada e que
tem um hábito curioso. “Sem-
pre que está a dar um programa
de humor, com risos, ela vai para o
meu colo ou então simplesmente
para o sofá, e fica toda entretida a
olhar para a televisão”. Rita sem-
pre teve animais que considera
os melhores amigos. “Têm um
“sexto sentido” especial. Nas ho-
ras boas divertem-se connosco, nas
más tentam animar-nos. Há ami-
go melhor que um animal?”,
questiona.

A Camila já faz parte da vida
de Cristina Sousa há mais de dois
anos, tendo alterado a sua roti-
na diária. Esta Labrador exige-
lhe muita dedicação. Fazer lon-
gas caminhadas para passeá-la
é um hábito diário que tem de
cumprir pelo menos três vezes
por dia. As despesas são muitas
mas tudo o resto compensa. Nas
férias separam-se apenas por um
curto período pois as saudades
são muitas. Normalmente fica
entregue ao cuidado de familia-
res. A Camila, mais do que uma
companhia é, sem dúvida, uma
grande amiga.

pessoas que adoptam animais
com deficiência são, para nós
como associação, os donos ideais.
Têm instinto protector e gostam ver-
dadeiramente deles, pois sabem
que as hipóteses de serem adopta-
dos são reduzidas ou nulas”.

Rita Cerqueira é dona de uma
coelha. “Confesso que não esta-
va habituada a encarar os coelhos
como animais de estimação até me
oferecerem o primeiro coelhinho, o


