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Após a promulgação do Decreto-Lei 95/2017 de 23 de Agosto que regula a compra e venda de ani-
mais de companhia em estabelecimentos comerciais e através da Internet, geraram-se inúmeras situ-
ações controversas em volta do mesmo. Lembramos que o objectivo desta Lei é diminuir a compra de 
animais por impulso, reduzindo assim o número de animais abandonados, facilitando a identificação 
destes ou as vítimas de maus-tratos e responsabilizando os donos. Assim, foram várias as pessoas e 
grupos de defesa dos animais que perseguiram e denunciaram as lojas que tinham cães e gatos nos 
seus espaços (muitos deles são até para adopção), mas que, como se poderá em seguida constatar, 
foram inoportunas nas suas acções. Para além da redacção final da Lei só ser publicada no início de 
2018, o Decreto refere até que a compra e venda dos animais apenas é admitida no local de criação 
ou em estabelecimentos devidamente licenciados para o efeito (Artigo 57º). São ainda estabelecidos 
requisitos obrigatórios para a compra e venda de animais de companhia, como: declaração de cedên-
cia ou contrato de compra e venda do animal; comprovativo de Identificação electrónica do animal; 
declaração médico-veterinária, que ateste a saúde do animal; informação de vacinas e historial 
clínico do animal; factura comprovativa da compra/venda ou documento comprovativo de doação.

Estes requisitos são já cumpridos por uma boa parte das lojas da especialidade, pelo que se 
apela ao bom senso e a alguma moderação de algumas pessoas que se intitulam "defensores 
dos animais", pois este sector e os seus operadores têm evoluído nos últimos anos o patamar 
de qualidade e de serviço, em prol do bem estar animal. Mais ainda, é um sector organizado 
e regulamentado que contribui para a economia nacional com impostos, não apenas da ven-
da da mercadoria, mas também dos animais vendidos de forma legal, o que eventualmente 
não acontecerá com outros canais cujo modus operandi esta Lei visa agora regulamentar. 
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Os tratamentos de 
emergência e primeiros 
socorros poderão salvar 
a vida dos animais 

de estimação enquanto estes 
não chegam ao veterinário. 
No entanto, há que ter em conta 
que qualquer dos primeiros socorros 
administrados, devem ser seguidos por 
tratamento veterinário imediato.  

Queimaduras
Em caso de queimadura, lave-a 
imediatamente com uma grande 
quantidade de água, aplicando 
logo em seguida uma compressa 
de gelo na área queimada. Isto 
deverá ser feito tanto em caso de 
queimaduras térmicas, como em 
caso de queimaduras químicas.

Insolação
Nunca deixe o seu animal de 
estimação no carro em dias quentes. 
A temperatura dentro de um carro 
pode subir muito rapidamente para 
níveis perigosos, mesmo em dias mais 
amenos, e os animais podem sucumbir 
à insolação muito facilmente. Se 
isto acontecer, e se não puder levá-
lo imediatamente a um veterinário, 
mova-o para uma área com sombra 
e fora da luz solar directa. Coloque 
uma toalha molhada com água fria 
em torno do pescoço e da cabeça, 
sem cobrir os olhos, o nariz ou a boca. 
Remova a toalha, torça-a, molhe-a 
e coloque-a novamente. Faça isto 
várias vezes até arrefecer o animal.
De seguida, despeje água ou use uma   
mangueira para mantê-la a correr 
sobre o corpo dele (especialmente 
o abdómen e as patas traseiras), e 
massaje as suas pernas, escorrendo 
a água para fora, uma vez que esta 
acaba por absorver o calor do corpo. 
Não se esqueça que, logo que possa, 
deve levar o animal a um veterinário, 
mesmo que ele esteja melhor.

Convulsões
Se o animal entrar em estado de 
convulsão, mantenha-o longe de 
quaisquer objectos que possam 
feri-lo. Não tente contê-lo durante o 
tempo da convulsão, que geralmente 
dura 2-3 minutos. Após esta parar, 
mantenha-o num local acolhedor e 
tranquilo e contacte o seu veterinário.

Fracturas
Logo após uma fractura, coloque 
cuidadosamente o animal numa 
superfície plana de apoio. Ao 
transportá-lo para o veterinário, 
faça-o delicadamente para evitar 
traumatismos maiores e não piorar 
as dores que ele sente no momento. 
Se possível, improvise uma maca 
com uma toalha grande ou cobertor.

Durante a vida do nosso 
animal de estimação, poderão 
ocorrer casos em que ele corra 
risco de vida. Neste ar tigo 
reunimos as mais impor tantes 
instruções que poderá seguir 
caso isto aconteça.

-SOCORROS
para animais

Evita que o cão lamba ou coce as feridas 
e cicatrizes, acelerando deste modo o 
processo de cicatrização. Útil também 
no caso de problemas de pele, como 
eczemas. O seu tecido leve, respirável e 
elástico, adapta-se ao corpo do animal, 
ajustando-se na perfeição. Possui ainda 
uma abertura para fixação da trela. 
Disponível em vários tamanhos.
Ref. TX19531-TX19538 (tamanho XS ao XL)

Body de Protecção

PRIMEIROS-
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Asfixia
Para saber se o animal está 
a asfixiar fique atento a estes 
sintomas: dificuldade de 
respiração, sons ao respirar ou 
tossir, língua/lábios azulados. 
Se detectar estes sintomas, espreite 
para dentro da boca do animal para 
ver se algum objecto estranho é 
visível. Se o encontrar, tente removê-
lo suavemente com um alicate ou 
uma pinça, tendo sempre cuidado 
para não o empurrar ainda mais 
para dentro. Se vir que o objecto 
não é fácil de alcançar, não gaste 
muito tempo a tentar removê-lo.
Se não for possível remover o 
objecto ou se o animal entrar 
em colapso, coloque-o de lado e 
bata firmemente 4 vezes na caixa 
torácica com a palma da sua mão, 
de modo a empurrar bruscamente 
o ar dos pulmões e tirar o objecto. 
Repita estes batimentos até que 
o objecto seja expelido ou até 
chegar à clínica veterinária. 

Sangramento (interno)
Sangramento de nariz, boca, reto, 
tosse com sangue, sangue na urina, 
gengivas pálidas, colapso, pulso 
rápido: todos eles são sintomas de 
sangramento interno. Se detectar 
algum deles, mantenha o animal 
acolhido e tranquilo e leve-o 
imediatamente a um veterinário.

Sangramento (externo)
Em caso de sangramento externo, 
faça pressão usando uma gaze grossa 
limpa sobre a ferida até que o sangue 
comece a coagular. Muitas vezes, são 
necessários vários minutos para que 
o coágulo seja forte o suficiente para 
estancar o sangramento, por isso, 
em vez de verificar a cada poucos 
segundos se ele coagulou, mantenha a 
pressão sobre o animal por um mínimo 
de 3 minutos e depois verifique.
Se o sangramento for severo, 
aplique um torniquete (utilizando 
uma banda elástica ou gaze) entre 
a ferida e o corpo e faça pressão 
sobre a ferida, soltando-o por 20 
segundos a cada 15-20 minutos. 
Tenha em mente que uma hemorragia 
grave pode rapidamente matar o 
seu animal. Leve-o de imediato a um 
veterinário se existir risco de vida.

Para cães com lesões ou perturbações 
musculoesqueléticas. Produzido com 
neopreno elástico, este arnês é repelente 
de água. É também ajustável através de 
bandas em velcro. Disponível nas versões 
frontal/traseiro e em vários tamanhos.
Ref. EXC4505 a EXC4509 - frontal 
EXC4515 a EXC4519 - traseiro

Arnês de reabilitação

Bolsa para fixar à cintura. Contém 
os seguintes elementos: compressa 
esterilizada, ligadura esterilizada, penso 
esterilizado, rolo adesivo, 2 tampões com 
álcool, seringa, tesoura, par de luvas, 
açaime de tiras, pente anti-parasitas, 
pinça para carraças. Inclui também um 
livro com dicas importantes.
Ref. TX1929

Kit de primeiros socorros 
para cães e gatos

Promove a regulação da temperatura 
corporal em dias quentes, 
proporcionando um arrefecimento 
durante várias horas através do 
contacto corporal. Funciona sem 
arrefecimento adicional, electricidade 
ou água. Pode também ser usado em 
camas, casotas ou no automóvel.
Ref. TX28697 (50x40cm) / 
TX28699 (90x50cm)

Tapete de arrefecimento
"Tropic"

Facilitam a toma de medicamentos, 
camuflando o seu sabor. Não contêm 
glúten nem açúcares adicionados. Podem 
também ser usados como recompensa, 
gratificando o animal pelo bom 
comportamento. 
Ref. TX31841 (carne) / TX31842 (bacon) / 
TX3176 (fígado) / TX3179 (frango) / TX3178 
(salmão) / bisnagas de 110 gr

Patês "Premio"

Para tratamento de feridas. 
Flexíveis e auto-adesivas, 
oferecem protecção contra a 
sujidade e a humidade.
Ref. TX19450

Ligaduras 

PRIMEIROS-
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Os animais de estimação 
participam na vida 
quotidiana de várias 
famílias durante anos. Para 

muitas pessoas, eles são verdadeiros 
companheiros, pois não criticam nem 
julgam, ajudam a amenizar o stress e 
são uma fonte inesgotável de afecto 
e carinho. É por estas razões que 
as pessoas se apegam aos animais, 
criando laços profundos de afeição e 
amizade. Infelizmente, a expectativa 
de vida deles, mesmo quando são 
muito bem tratados, é curta em 
relação ao tempo que o dono viverá. 
Sendo assim, é frequente os donos de 
animais de estimação terem que lidar 
com a morte de um ou mais animais 
ao longo da vida, entrando num 
processo de luto. A psicologia entende 
como luto a angústia decorrente 
da morte de um animal, pessoa ou 
até algo abstracto (por exemplo, o 
término de um relacionamento). O 
luto é o processo sentimental que 

começa a partir de uma perda e que 
tem diversas manifestações: tristeza, 
raiva, questionamentos, revolta, 
choro, indisposição e muitos outros. 
É importante entender que em cada 
pessoa o luto manifesta-se de formas 
diferentes e, por ser um processo 
individual, alguns o sentem com mais e 
outros com menos intensidade, sendo 
difícil de mensurar o quanto ele vai 
durar. No geral, o mais comum é que, 
em relação à morte de um animal, 

ele persista até um ano, podendo 
também melhorar em poucos meses. 
Os especialistas afirmam que o luto 
por um familiar próximo dura de um a 
três anos e que, nas demais situações, 
o processo dura até um ano. O tempo 
de luto também se relaciona com o 
tempo que o animal passou com a 
família. Se ele foi adoptado quando era 
pequeno e cumpriu todo o seu ciclo de 
vida natural, morrendo com cerca de 
15 anos, é natural que tenha passado 
por muitas coisas juntamente com os 
familiares, o que intensifica o apego de 
todos e aumenta ainda mais o luto.
Se perder o seu animal de estimação 
ou se passou por isso recentemente, 
existem algumas atitudes que podem 
ajudar a atravessar esse momento de 

uma forma menos dolorosa. 

Lidar com a mor te de um ani-
mal ou de qualquer pessoa que 
amamos é uma tarefa muito 
difícil e dolorosa para todas 
as idades. Quando o amigo vai 
embora, adul tos e crianças 
entram num processo de luto 
e a maioria não sabe exacta-
mente como lidar com isso. 

ADEUSA hora do
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1. Não se culpabilizar
A culpa é um sentimento que 

faz parte do luto e, quando a perda 
é de um animal, ela pode ser ainda 
mais intensa, porque existe aquela 
sensação de que ele é totalmente 
dependente dos cuidados que lhe 
são oferecidos. Alguns acham que 
não tomaram conta dele o suficiente, 
outros sentem que poderiam ter 
passado mais tempo com ele.
Procure pensar que a morte é uma 
das etapas naturais de todos os 
seres vivos e foque-se nos bons 
momentos que tiveram juntos.

2. Realizar um ritual 
de despedida 

Existem rituais que permitem que todos 
se despeçam do animal e prestem 
as suas últimas homenagens. Em 
Portugal, esse nicho ainda não é muito 
popular, mas já existem empresas 
que oferecem rituais de despedida 
para os animais de estimação.
Para algumas pessoas, esse momento 
é importante para absorver a ideia 
de que o amigo partiu. Alguns até 
sentem que realizar uma “despedida 
digna” é a última obrigação para com 
o animal que trouxe tantas alegrias 
para a família. Se encarar isto desta 
forma, vá em frente, mas esteja 
preparado para ter alguns gastos. 

3. Ajudar uma associação
Que tal transformar este processo 

tão doloroso em algo positivo? 
Infelizmente, nada pode ser feito 
pelo animal que partiu, mas existem 
muitos outros que precisam de ajuda. 
Poderá ser uma boa ideia dirigir-
-se a uma associação e fazer uma 
doação de brinquedos, ração, e outras 
coisas em memória do seu animal.

4. Adoptar outro animal
Apesar da morte de um 

animal ser bastante custosa para o 
dono, é importante que não tente 
compensá-la imediatamente com 
outro animal. No entanto, quando 
sentir que é o momento apropriado, 
adopte outro. Além de lhe dar um 
lar, poderá tornar a vivenciar os 
sentimentos de carinho e afecto que 
se estabelecem entre as pessoas 
e os seus animais de estimação.

Ref. TX38414/5 
(11x11x11 cm)

Lápide em Poliresina  
"Cubo com Coração"

Ref. TX38411/12 
(16x12x7 cm)

Lápide em Poliresina  
"Love" / "Forever"

Ref. TX38416/17
(20x12x7 cm)

Lápide em Poliresina  
"Hearts" / "Memory"

Ref. TX38418/9 
(ø12x14 cm)

Memorial em Poliresina  
"Cão com anjo"/"Gato com anjo"

Ref. TX38413 (ø15x8 cm)

Lápide em Poliresina  
"Cúpula com patinhas"

Ref. TX38410
(16x12x7 cm)

Lápide em Poliresina  
"Esboço de gato"
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Se precisar de transpor-
tar um animal no seu carro, 
existem alguns pontos que 
tem que ter em consideração. 
Este ar tigo informa-o de como 
fazer o transpor te legalmente 
e em segurança.

TRANSPORTE 
automóveisDE ANIMAIS EM

Segundo a legislação, “o trans-
porte de animais deve ser 
efectuado em veículos e con-
tentores apropriados à espécie 

e ao número de animais a transportar, 
tendo em conta o espaço, a ventilação, 
a temperatura, a segurança e o forne-
cimento de água de forma a salvaguar-
dar a protecção dos mesmos e a segu-
rança de pessoas e outros animais”. 
Não estão, portanto, especificadas na 
lei as condições exactas em que deve 
ser feito o transporte, cabendo ao 
proprietário decidir como transportar o 
animal da maneira mais conveniente, 
desde que este não afecte a condução. 
No entanto, o animal não pode andar 
à solta pelo carro. Caso seja mandado 
parar pela polícia ou outra força de 
segurança e o seu cão andar livremen-
te no carro poderá ter uma multa de 
60€ a 600€. Animais à solta dentro 
do carro, ao colo dos seus donos ou 
à janela do automóvel representam 
um perigo para o condutor, para os 
passageiros e até para eles próprios, 
pois poderão ser projectados contra o 
para-brisas ou ainda para fora do carro, 
numa travagem de emergência. Sendo 
assim, é necessário assegurar que eles 
ficam presos e seguros, sem hipóte-
se de se soltarem dentro do carro.

E para que a viagem seja feita em 
segurança, existem três formas muito 
populares de se fazer o transporte 
de animais em automóveis, sendo 
que umas oferecem mais protecção 
e outras uma maior liberdade de 
movimentos para o animal, cabendo 
ao dono a escolha da mais adequada.

1. Caixa transportadora
Esta é a forma mais estável de 

transportar um animal pois evita que 
ele consiga deslocar-se dentro do carro 
ou que tenha algum comportamento 
imprevisível que possa distrair o con-
dutor, ao mesmo tempo que oferece 
mais uma camada de protecção em 
caso de acidente. Existem transporta-
doras de vários tamanhos e adaptadas 
a diferentes animais, sendo as mais 
comuns destinadas a cães, gatos e 
roedores. As transportadoras podem 
ser colocadas no chão do carro, mas 
por uma questão de maior segurança 
e para reduzir o risco de andarem à 
solta durante a viagem, o ideal é que 
a caixa transportadora seja presa ao 
veículo, através do cinto de segurança 
(no caso da caixa estar nos bancos, 
preferencialmente traseiros) ou de cin-
tas ou outro tipo de fixação (no caso da 
caixa ser transportada na bagageira).

2. Cinto de segurança
Esta é uma solução especifica-

mente indicada para os cães e funcio-
na como uma trela reforçada que faz a 
ligação entre o peitoral ou a coleira e 
o local onde se insere o cinto de segu-
rança. Em caso de acidente, a fixação 
na zona do peitoral do animal é mais 
segura, pois evita o estrangulamento. 

3. Grades de segurança
Outra solução para cães, prefe-

rencialmente os de grande porte, são 
as grades/redes de segurança que 
dividem o interior do carro, manten-
do o cão na bagageira e impedin-
do que ele seja projectado para a 
frente. Isto dá aos animais um pouco 
mais de espaço para se mexerem, 
mas oferece menos protecção do 
que as outras duas alternativas.

No caso de se optar pelo cinto ou pela 
grade de segurança, aconselha-se o 
uso de coberturas, as quais protegem 
os bancos e a bagageira não apenas 
do pêlo e da sujidade, como também 
da humidade. Além disso, fornecem 
um conforto e segurança adicional 
ao animal, algumas impedindo ainda 
que o cão salte para fora quando 
a porta do carro estiver aberta. 

ZOOCULTURA8



A forma mais estável de 
transportar um animal. 

Maior protecção em 
caso de acidentes.

Conecta o peitoral ao 
local onde se insere o 
cinto de segurança.

Protege os bancos 
do carro e aumenta o 
conforto do animal.

Mantém o cão na 
bagageira, dando mais 
espaço para ele se 
mexer dentro do carro.

 Assegura uma excelente 
utilização do espaço da 
bagageira graças à sua 
forma inclinada. Possui 
uma porta articulada em 
metal e ranhuras para 
uma boa circulação do ar. 
Disponível em vários 
tamanhos.
Ref. TX39411/3/5

Transportadora 
"Journey"

Em alumínio e 
totalmente ajustável 
em largura e altura, 
permite transportar com 
segurança animais e  
objectos.
Ref. TX13171

Grade de 
Segurança Auto

Extra resistente graças a presilhas metálicas e 
totalmente ajustável. Possui mosquetão karabiner.
Ref. TX1278

Trela com engate para 
cinto de segurança

Com laterais altas amovíveis que protegem o 
interior da porta e impedem que o cão salte 
para fora quando a porta do carro estiver 
aberta. 
Ref. TX13231 (0,65x1,45 m)

Cobertura Auto

2

+

1

3

caixa 
transportadora

cinto de segurança

cobertura

grade de
segurança
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!!
As capas Prime da Trixie, com a sua gola extra alta e material impermeável, asseguram uma protecção quase 
completa contra o frio e a chuva. Além disso, são totalmente ajustáveis e acolchoadas, garantindo o conforto do 
animal. Possuem também uma protecção no peito e costuras re�ectoras para uma maior segurança.

Veja outros modelos da colecção de capas da Trixie emwww.orniex.com
Tr ix ie  Portugal

Durante o Verão, nos dias 
mais quentes do ano, é 
natural que muitos donos 
brinquem com os seus cães 

na água. Algumas raças simplesmente 
adoram água e a actividade nestes 
dias pode ser muito divertida para eles. 
No Inverno, porém, isso pode 
causar uma série de problemas, 
pois a combinação de água e frio, 
especialmente para cães que já 
possuem algum problema de saúde 
ou que têm uma idade mais avançada, 
pode causar doenças imediatas, 
sendo que algumas podem tornar-
-se bastante graves e até fatais.
Tendo isto em consideração, é 
necessário que os donos tomem as 
devidas precauções para protegerem 
os animais da chuva mas, para isso, 
é preciso reconhecerem os possíveis 
riscos a que o animal está sujeito.

Fungos
Quando o cão fica muito tempo exposto 
à chuva e ao frio, pode desenvolver 
problemas de pele. Isto acontece 
porque os pêlos acabam por demorar 

mais tempo a secar, criando-se assim 
um cenário perfeito para a acção de 
fungos e bactérias. 
 
Problema nas articulações
Se já naturalmente com o frio os 
problemas articulares surgem com 
mais frequência, com a chuva, as dores 
nos ossos e nas articulações aumenta.
 
Pneumonia
Animais expostos à chuva e ao frio 
podem ter a temperatura do corpo 
bruscamente alterada, provocando-
-lhes estados de hipotermia, o que 
abre portas a gripes e em casos 
mais extremos, a pneumonias. 
 
Leptospirose
É justamente no período de chuvas 
que existe um enorme aumento 
da incidência de leptospirose em 
animais. Isto deve-se ao facto de 
a bactéria "leptospira interrogans" 
que é a transmissora da doença, ser 
eliminada através da urina dos animais 
doentes ou portadores, acabando 
por ser conduzida pela chuva e 

contaminando os demais animais 
que têm contacto com essa água. 
Entre os sintomas estão: falta de 
apetite, vómitos, febre, alterações 
renais, desidratação, apatia, pele 
amarelada, fezes com sangue e 
urina escura. Em casos mais graves 
ou quando o animal não recebe 
os devidos cuidados médicos, 
a doença pode ser fatal.
Além disso, esta é uma patologia 
que pode ser transmitida do 
animal para o ser humano. 
 
Medidas preventivas
Para proteger o animal contra 
estes problemas, existem algumas 
medidas que devemos tomar:
- vacinar o cão contra a leptospirose;
- manter o cão num ambiente seco;
- caso o animal se molhe, é 
necessário secá-lo de imediato;
- não deixar os comedouros e 
bebedouros expostos à chuva
e aos roedores;
- os banhos em dias chuvosos devem 
ser evitados, a não ser que o cão esteja 
realmente necessitado dessa limpeza. 

CUIDADOS COM OS CÃES

EM DIAS DE

Chuva
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A palavra “uivo” remete-
-nos imediatamente para 
histórias de lobisomens que 
uivam para a lua cheia do 

alto das colinas. Ou ainda, num cenário 
menos fantasioso, podemos pensar 
nos lobos, que se comportam desta 
maneira. É então que nos lembramos 
que os nossos cães também uivam. E 
esse uivo tem um efeito em cadeia: 
um cão uiva e logo a seguir 
todos os cães da vizinhança 
começam a responder. 

Qual é a razão do 
uivo em cadeia?
O uivo é a forma que os 
cães utilizam para se 
comunicar entre si à 
distância, estabelecendo 
localizações e planeando 
uma reunião, à semelhan-
ça do que os lobos fazem 
para concentrar toda a 
alcateia num único local.
 
Os cães uivam 
devido à sua 
herança genética?
Sim. O comportamento de uivar é, 
sim, uma herança dos lobos mas, no 
caso dos cães, o uivo não é utilizado 
apenas para saberem onde cada 
um está. Quando uma fêmea está 
na altura do cio, ela liberta um odor 
característico no ar, com a finalidade 
de chamar a atenção dos machos 
que estiverem próximos. Ao sentirem 
o cheiro, os machos uivam, demons-
trando-se presentes e disponíveis.
Um cão pode uivar também devido à 
solidão, na tentativa de chamar a aten-
ção dos seus donos. Stress e tédio são 
outros motivos que levam o cão a uivar.

Qual é então a razão pela 
qual o meu cão uiva?
Mediante tantas possíveis causas, 
é normal que fique confuso quan-

to à razão que causa o uivo do seu 
cão, pelo que a principal forma de 
descobrir o motivo para este com-
portamento, é a observação. Fique 
atento aos momentos em que o uivo 
ocorre, pois o animal poderá estar a 
tentar alertá-lo de algum problema 
(talvez, até mesmo de saúde, mas não 
obrigatoriamente) ou simplesmente 
demonstrar que está carente e neces-
sita de mais atenção da sua parte.

Síndrome de Ansiedade 
de Separação
Em alguns casos, os uivos podem ser 
uma manifestação do Síndrome de An-
siedade da Separação. Este síndrome 
nada mais é do que uma ansiedade ex-
cessiva do cão ao se separar do dono, 

levando-o a ter comportamentos de-
sagradáveis e incómodos, como 

latidos ou uivos em excesso. 
Os cães que desenvolvem 

esta condição são geral-
mente muito agitados, 

seguem o dono para 
todo o lado e saltam 
para cima dele a toda 
a hora. Estes cães 
sentem e sabem 
quando o dono está 
para sair e nesse 
momento choram, 
saltam, tremem e se-
guem-no insistente-

mente numa tentativa 
desmedida de solicitar 

atenção. Alguns até se 
recusam a comer quando 

o dono não está em casa, 
o que também poderá 

gerar problemas de saúde.
Nestes casos, a solução poderá 

passar pela modificação da relação 
entre o dono e o cão, prática de activi-
dade física, treino para a obediência, 
modificação de estímulos anteceden-
tes à partida do dono e consequentes 
à chegada do mesmo, prevenção e 
uso de ansiolíticos em alguns casos. 
A consulta de um profissional em 
comportamento animal poderá ser 
bastante valiosa nestas situações pois, 
além de detectar a causa exacta do 
comportamento do cão, poderá ajudar 
a encontrar a solução para o mesmo.

Porque é que
os cãesuivam?

O uivo é um compor tamento
canino herdado dos seus 
ancestrais lobos. Saiba o que o 
seu cão poderá estar a querer 
dizer quando uiva.
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MOTIVOS PARA TER UM

Tapete
absorvente

Os resguardos absorventes 
servem para manter o am-
biente do cão higienizado,                                       
amenizando os maus 

odores. O funcionamento é semelhante 
ao da fralda de um bebé, possuindo 
uns cristais que absorvem a urina, 
enquanto anulam o seu odor. Alguns 
possuem ainda umas fitas adesivas 
que fixam o tapete ao chão ou a outras 
superfícies, como jaulas e transporta-
doras. O resguardo deve ser colocado 
num local seco, sendo que o ideal 
seria usá-lo numa bandeja sanitária. 
Algumas destas estruturas fixam o 
resguardo, mantendo-o imóvel por 
baixo de uma grade, o que permite 
que o cão não molhe as patas. A urina 
passa assim pela grade e é absorvida 
pelo resguardo. As bandejas podem 
ainda ter um pilar idealizado para os 
cães machos levantarem a pata.
Estes acessórios são também muito 
úteis para cães convalescentes ou com 
algum problema de mobilidade que 
não lhes permita sair para passear. 

Podem também ser usados em cestos 
e camas de cães com incontinência.
 
Adaptação 
A utilização é muito fácil! Primeiro 
determine o local em que o cão deve 
fazer as suas necessidades, tendo 
em conta que este local deve ficar 
distante da área de alimentação e da 
cama do animal. Ao contrário do que 
muitas pessoas pensam, os resguardos 
absorventes podem ser usados por 
cães de qualquer idade, pois um 
breve reconhecimento fará com que 
se adaptem. Alguns cães adultos 
podem apresentar um pouco mais de 
dificuldade sem, no entanto, fazerem 
disso uma tarefa impossível. Se o cão 
está acostumado a usar o jornal, a 
adaptação ao tapete sanitário é ainda 
mais fácil: basta colocar o tapete 
no mesmo lugar onde se colocava o 
jornal. Se mesmo assim o cão mostrar 
resistência na adaptação, uma solução 

passará pela pulverização do tapete 
com um spray atractivo para cães. 
Para casos mais difíceis, a técnica do 
reforço positivo poderá ser uma mais 
valia. Em vez de se castigar o animal 
quando não faz as necessidades no 
sítio adequado, deve-se recompensá-
-lo quando o faz, através de uma festa 
ou um snack, de modo a que ele 
aprenda que aquele é o local certo. 
Se utilizar esta técnica, irá reparar 
que, após algumas repetições, o cão 
irá urinar no resguardo e de seguida 
irá avisá-lo para receber o petisco!
Apesar de o tapete sanitário ser 
extremamente útil para os donos que 
moram em apartamentos e casas 
sem quintal, é essencial que o cão 
seja levado a passear, não só para 
fazer as suas necessidades, mas 
também para estimular a sua saúde 
e deixá-lo menos stressado, evitan-
do desta maneira, problemas de 
hiperactividade quando está em casa.

Os tapetes absorventes são 
ideais para ensinar os cães a 
fazer as necessidades sempre 
no mesmo sítio. Neste ar tigo 
damos algumas dicas para tor-
nar esta adaptação ao tapete 
mais fácil e rápida.
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Para ensinar o cachorro a fazer as 
necessidades no local pretendido, 
proporcionando um treino rápido 
e eficaz. A estrutura mantém o 
resguardo sempre bem seguro, 
o que melhora a higiene, mesmo 
quando está molhado. Possui ainda 
características anti-derrapantes 
graças aos seus pés em borracha.
Ref. TX23415 (49x41cm) / 
TX23416 (65x55cm)

Com várias camadas que as-
seguram uma rápida absorção 
de líquidos. O chá verde actua 
como um anti-odores, inibindo 
a proliferação das bactérias 
que causam o mau odor. 
A sua fragância delicada 
e agradável tem um efeito 
calmante e atractivo. 
Ref. CH9910 (60x60 cm) 
10 unidades

Para aplicação directa 
no tapete absorvente, 
proporcionando um treino 
rápido e eficaz. O odor aju-
da o cachorro a encontrar 
mais facilmente o tapete 
absorvente.
Ref. TX2934 / 50ml

Tabuleiro toilete 
"Puppy Loo"

Resguardos 
ultra-absorventes
com chá verde Óleo atractivo para 

resguardo absorventeEm celulose natural de fibras longas, 
com fundo impermeável. Extremamente 
absorvente, pode também ser usado em 
cestos e camas para cães em caso de 
incontinência, assim como em caixas 
transportadoras.
Ref. TX23411 (40x60 cm) / 7 unidades

Resguardos absorventes

Os produtos Safer Life da Trixie são a solução ideal para tornar os passeios nocturnos mais seguros. Coleiras, �ashers, peitorais e trelas, com o seu sinal 
luminoso carregável por USB, tornam cães e gatos visíveis na escuridão. Veja estes e outros produtos da gama Safer Life em orniex.com ou trixie.de.

www.orniex.com
Tr ix ie  Portugal
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A catnip, mais conhecida 
como erva-gateira ou ainda 
pelo nome científico Nepeta 
Cataria, é uma espécie de 

planta nativa do sudoeste da Ásia e 
da Europa. Da família da hortelã, é 
considerada medicinal e aromática 
com um efeito calmante e sedativo.

A reacção dos gatos
Cerca de 75% dos gatos reagem 
à catnip, sendo que os restantes 
são imunes e isso é hereditário. As 
reacções mais comuns são rolar, 
arranhar, morder, miar e lamber a 
planta. Alguns gatos podem até comer 
a erva ou começar a correr e a saltar 

pela casa, numa expressão de prazer 
e alegria. É como se tivessem ganho 
um perfume realmente maravilhoso 
e entrassem num estado de êxtase.
A razão disso acontecer deve-se 
ao facto da planta possuir 
nepetalactona, um princípio activo que 
entra pelo nariz dos peludos, activa 
o bulbo olfactório e manda sinais 
para várias outras partes do cérebro, 
incluindo a amígdala e o hipotálamo, 
responsáveis pelas emoções.

Os benefícios
A catnip deixa os gatos alegres, 
ajuda-os a libertar a tensão e a relaxar. 
Além disso, pode ser usada para 
atrair o gato para os brinquedos e 
arranhadores em vez do sofá, ou até, 
para tornar novamente atractivo aquele 
brinquedo que o gato já descartou.
A Catnip tem funções interessantes 
na medicina veterinária, já que pode 
ser utilizado para acalmar gatos mais 
agressivos assim como para excitar 
os mais apáticos. É considerada uma 
planta terapêutica muito importante 
na redução do stress nos felinos. 

Como oferecê-la ao gato?
A Catnip é facilmente encontrada em 
pet shops na forma desidratada ou 
em spray. Pode ser simplesmente 
espalhada pelo chão ou usada para 
preencher brinquedos. É recomendado 
que o seu uso não seja contínuo já que 
os gatos podem acostumar-se a ela e 
tornarem-se imunes ao seu cheiro. O 
ideal é fornecê-la uma vez por semana.

OS SEGREDOS DA

Catnip

Contém extratos de catnip 
revigorantes. 
Para pulverizar brinquedos, camas, 
arranhadores, entre outros.
Ref.: TX4241 (50 ml) / TX4238 (175 ml)

Spray de catnip

Com folhas de ‘Nepeta Cataria’, 
proporciona um aroma revigorante 
e de alta duração.
Ref.: TX42241 (30gr)

Folhas de catnip
Contém extractos de catnip 
revigorantes. A bola plástica 
pode ser aberta e preenchida 
com a pasta de catnip.
Ref. TX42426

Pasta de catnip com bola

Brinquedo em espuma de 
borracha e ráfia, com catnip.
Ref. TX45566

Stick de catnip 
com franjas
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Os arranhadores da Trixie são perfeitos para os gatos brincarem e arranharem, ao mesmo tempo que dão 
um toque especial a cada casa. Veja mais arranhadores na nossa página web.

www.orniex.com
Tr ix ie  Portugal



CADA GATO TEM A SUA 

BRINCADEIRA FAVORITA. 

É TAREFA DO DONO 

DESCOBRIR QUAL É, E O QUE 

DESPERTA MAIS INTERESSE 

NO SEU AMIGO FELINO.

Todos crescemos a ouvir 
que os gatos vivem bem 
sozinhos, que não gostam 
dos donos mas sim da 

casa e que não precisamos de nos 
esforçar para agradá-los. Seguindo 
essa lógica, ficaria claro que para 
os gatos serem felizes apenas 
precisam de água, comida e abrigo.
No entanto, isso não é o suficiente. 
Brincar com os gatos é algo essencial 
para mantê-los activos e felizes. Pode 
simplesmente dar brinquedos para eles 
se entreterem sozinhos mas, a dada al-
tura, eles vão precisar da sua atenção. 

Neste artigo revelamos algumas dicas 
que ajudam a deixar os gatos felizes.

1.Crie um ambiente 
propício para 

ele explorar
Os gatos gostam de descobrir novos 
lugares e objectos. Tendo isso em 
conta, deixe expostos objectos que 
o seu gato possa explorar, tais como 
sacos de papel e caixas de cartão. 
Os arranhadores são óptimos para 
este propósito e alguns são até um 
autêntico parque de diversões, com 
vários nichos onde se podem esconder.

2.Dê-lhe acesso visual 
para o exterior da casa

Os gatos gostam de observar o exterior 
para passar o tempo, principalmente 
aqueles que ficam sozinhos em casa 
grande parte do dia. Isto significa vigiar 
os vizinhos na rua, no quintal, etc. 
Por esta razão, é importante dar livre 
acesso às janelas, preferencialmente 
com algum tipo de protecção nos pa-
rapeitos, para evitar que estes fiquem 
muito arranhados. Não se esqueça de 
colocar redes de protecção nas janelas 
mais altas, para evitar acidentes.

3.Crie oportunidades para 
ele caçar alimentos

Os gatos são caçadores natos, por isso, 
em vez de lhes dar livre acesso aos 

alimentos, 
crie oportunidades para 
que possa procurá-los de 
modo a seguirem os seus instintos: 
esconda alimentos pela casa ou 
coloque-os em comedouros 
interactivos que os libertam cada vez 
que o gato interage com eles. Estes 
comedouros têm ainda a vantagem 
de favorecer uma digestão saudável, 
pois o animal come mais devagar. 

COMO MANTER

gato feliz!gato feliz!
O SEU

Comida e água ajudam a suprir 
as necessidades básicas dos 
nossos bichanos, mas não 
chegam para os manter felizes. 
Eles também precisam da nossa 
atenção!
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4.Dê-lhe brinquedos 
que o estimulem

Permita que o gato exerça os seus 
instintos de caça. Brinquedos que 
se assemelham a presas, tais como 
ratos, são eficientes para este fim. Se 
pendurados num bastão, permitem 
que a brincadeira seja partilhada 
entre o gato e o dono. Quando os 
donos brincam com os seus animais 
de estimação, cria-se um vínculo que 
nada nem ninguém poderá romper. 

5. Dê-lhe uma cama 
só para ele

Os gatos adoram dormir enrolados e 
aconchegados. Na maioria das vezes 
gostam mesmo de dormir com os 
donos, pois sentem-se seguros. No 
entanto, não dispensam uma cama 
que possam chamar de sua para 
dormirem a sesta da manhã, a da 
tarde e a da noite! Na verdade, os 
gatos dormem em média 17 horas 
por dia, o que corresponde a 70% das 
suas vidas. Sendo assim, é importante 
que a cama esteja num lugar calmo, 
aconchegante, e longe de maus odores.

6. Mantenha a casa limpa 
Os gatos são animais 

incrivelmente limpos e, para serem 
felizes, acabam por exigir um ambiente 
impecável. Um aspecto a que devemos 
prestar atenção é a limpeza da sua 
toilete. Os gatos gostam de enterrar 
as fezes e a urina para evitar que 
sejam detectadas, pelo que faz parte 
do seu instinto quererem uma areia 
limpa. Além disso, caso julguem 
que a areia esteja demasiado suja, 
poderão procurar outros lugares 
para fazer as necessidades. 

7.Dê-lhe carinho 
Ao contrário do que se pensa, os 

gatos gostam tanto de carinho como 
qualquer animal! Alguns vão receber 
os donos à porta, outros não, mas isso 
não significa que amem menos o dono. 
O ronronar e as situações em que o 
gato se esfrega no dono são também 
manifestações de carinho, por isso 
não hesite em enchê-lo de mimos! 
Tenha apenas cuidado com as partes 
em que ele não gosta de ser tocado. A 
grande maioria não gosta de carinhos 
na barriga pois, segundo alguns 
estudos, isso provoca-lhes cócegas.

Com cobertura em 
pelúcia, enchimento em 
esponja fina e fundo anti-
-derrapante, este colchão 
protege os peitoris das 
unhas dos gatos.
Ref. TX37125 (90x28 cm)

Colchão para 
Peitoril "Nani"

Tabuleiro com 7 tampas em forma 
de bola, proporciona exercício 
físico e estimulação mental no 
gato. Também indicado para gatos 
idosos ou doentes. Inclui livro com 
instruções e dicas para um óptimo 
treino.
Ref. TX4594

Jogo de estratégia 
para gatos "Solitário"

Em imitação de veludo. 
O colchão acolchoado possui 
enchimento em poliester 
macio/esponja.
Ref. TX36977 (ø50 cm)

Cama redonda  
"Scarlett"

Vibra e faz agitar as 
penas, despertando o 
instinto de caça natural 
do gato.
Ref. TX46017

Rã "Pop Up"

Com brinquedo de juta 
suspenso numa corda.
Ref. TX45790

Bastão

Em lona e pelúcia 
com cores sortidas. 
Possui 4 ratos 
pendurados com 
elásticos nos dedos
Ref. TX45631

Luva com ratos
para brincar

Em MDF laminado, com 
postes envoltos em 
juta e plataformas com 
tapetes em pelúcia.
Possui brinquedo 
suspenso em corda.
Ref. TX48991 
(70x45x120 cm)

Arranhador "Laia"

Para ser abastecida com guloseimas. Ao rolar 
a bola, as guloseimas caem proporcionando 
um divertimento de longa duração graças ao 
labirinto no interior.
Ref. TX45576

Bola para snacks
"Cat Activity"
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Os gatos também têm direito a 
novidades no mundo dos snacks! 
E nada melhor que o Carpaccio com 
65% de pato e 20% de peixe. 
Ref. TX42707 (20 gr)

Premio Carpaccio

Os snacks Premio alargaram a sua variedade de 
sabores com o "Rabbit Drumsticks" (alto teor de carne 
de coelho e rico em proteínas), o "Carpaccio" (65% de 
pato e 20% de peixe) e o "Fish Duck Steaks" (deliciosas 
tiras de carne e peixe).
Ref. Rabbit Drumsticks - TX31546 (100 gr)
Carpaccio - TX31548 (40 gr) / TX31804 (80 gr)
Fish Duck Steaks- TX31549 (100 gr)

Snacks Premio

Este ovo em borracha natural 
assegura um divertimento 
prolongado graças ao efeito 
sempre-em-pé. Possui ainda 
uma pequena abertura para 
poder ser preenchido com 
snacks!
Ref. TX34947

Ovo Sempre-em-Pé

Similares às bolas de ténis, estes 
brinquedos não possuem fibras 
de vidro, pelo que são adequados 
para cães. Possuem enchimento 
em borracha.
Ref. Apport - TX34788 (15 cm) / 
Osso - TX34787 (17 cm)

Apport e Osso "Tennis"

Esta embalagem XXL com carne de vaca, 
cordeiro, frango e caça, promete fazer as 
delícias dos patudos!
Ref. TX31526 (1800 gr)

Soft Snack Bony Mix
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Saco decorativo ou nicho para os 
animais? Este produto de design inovador 
dá um toque aconchegante à sua casa, 
ao mesmo tempo que oferece um 
esconderijo para os patudos que gostam 
de estar recolhidos no seu canto!
Ref. TX36312 (40x48x40 cm)

Nicho Antonia
Este nicho é um 2-em-1! Serve de 
esconderijo/cama para o animal e 
ainda permite guardar as suas coisas 
no compartimento acolchoado de 
armazenamento que possui no topo. 
Possui também um colchão reversível 
com cobertura em pelúcia.
Ref. TX36314 (38x40x38 cm)

Nicho Alois
As camas em feltro possuem 
propriedades isolantes e repelentes de 
sujidade. Com um aspecto artesanal em 
forma de cesta e um colchão removível 
com cobertura em pelúcia, esta é a 
solução perfeita para o conforto do seu 
animal, ao mesmo tempo que dá um 
toque especial à decoração de sua casa.
Ref. TX38391 (ø40 cm) / TX38392 (ø45 cm)

Cama Lennie

"Amor é uma palavra de 4 patas"! 
Este é o tema destas camas de feltro que possuem 
uma forma estável, graças à orla reforçada. O colchão 
acolchoado com cobertura em pelúcia e enchimento 
em poliester macio, assegura o máximo conforto.
Ref. TX38395 (ø37 cm) / TX38396 (ø45 cm)

Cama Lian

Em imitação de algodão e com um design único, 
esta cama possui uma cobertura em poliester 
acolchoado com enchimento leve e uma 
estrutura em madeira resistente. A cobertura é 
amovível, graças ao fecho em velcro. 
Ref. TX38327 (75x56 cm)

Hammock Cruz
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Alimentação
A alimentação das aves no 
Inverno deve ser bem elabo-
rada, para garantir que absor-
vam o máximo de vitaminas 
e proteínas no organismo 
ajudando a se manterem 
mais fortes e saudáveis.

Banho
Mesmo no Inverno, os pássa-
ros devem tomar banho para 
eliminar bactérias prejudiciais à 
sua saúde. Coloque um recipiente 
com água limpa até 2 vezes por se-
mana, mas não se esqueça de remo-
vê-la após o banho, pois as aves podem 
beber a água que ficou suja, contraindo 
vermes e bactérias nocivas à saúde.

Gaiolas e viveiros
Mudar as gaiolas para dentro de casa é 
uma boa solução no Inverno, e mesmo 
dentro de casa a gaiola deverá ser co-
berta com algum tecido que não permi-
ta a passagem de corrente de ar. Se a 

gaiola for grande demais para entrar 
em casa, uma gaiola menor que caiba 
na residência poderá ser uma alterna-
tiva. Caso a casa seja aquecida, não 
se deverá colocar a gaiola próxima das 
fontes de calor. No caso de viveiros 
muito grandes, a melhor solução é ter 

cortinas plásticas em volta do viveiro, 
para que as aves se possam manter 

aquecidas. Se o viveiro for móvel, 
recomenda-se que seja colocado 

num local protegido de corren-
tes de ar, principalmente no 
período nocturno, quando 

a temperatura é mais baixa.
 
Doenças comuns
Assim como os mamíferos, as 
aves sofrem com o frio, e as 
vias aéreas são afectadas fre-
quentemente. Não é raro o apa-
recimento de pneumonia, acom-
panhado ou não de secreção 

nasal. Como nem sempre as aves 
espirram, pode ser difícil diagnosti-

car o problema, e a complicação po-
de-se tornar mais severa, envolvendo 

o pulmão e os sacos aéreos. Alimentos 
ricos em vitamina C são excelentes na 
prevenção do epitélio respiratório.
Como saber se a sua ave está 
doente? Basta observar os sinais 
emitidos por ela. O pássaro doente 
fica quieto na gaiola, deixa de comer 
e abre o bico frequentemente devido 
à dificuldade de respirar. Se a sua 
ave apresentar estes sintomas, 
procure um médico veterinário.

As aves são muito vulneráveis 
à queda das temperaturas 
durante o inverno e devem 
receber cuidados especiais. 
Neste ar tigo damos as 
melhores dicas para manter 
o seu pássaro aquecido 
e saudável durante 
a época do frio.

Produto natural para o banho 
das aves. Torna as penas 
sedosas e brilhantes, elimina a 
sujidade em geral e dá beleza à 
plumagem.
Ref. EX1315 (200 ml)

Solução para banho 
"Banhex"

Promove o 
fornecimento de 
nutrientes minerais.
Ref. TX5025 (15 ml)

Gotas minerais
para aves

Papa semi-seca altamente 
equilibrada a que se juntaram 
probióticos lácteos que estimulam 
as defesas imunitárias das aves e 
regulam a flora bacteriana.
Ref. EX0219 (1 Kg)/ EX0220 (6 Kg)

Papabiotex

Actua como estimulante do 
crescimento, fertilidade e 
incubação, favorecendo ainda 
os processos de ossificação e 
produção de ovos. Coadjuvante 
no tratamento de infecções 
respiratórias. Previne 
hipovitaminoses.
Ref. EX1110 (40 ml)

AD3EC"EX" 
Vitamínico

As aves são muito vulneráveis 
à queda das temperaturas 
durante o inverno e devem 
receber cuidados especiais. 
Neste ar tigo damos as 
melhores dicas para manter 
o seu pássaro aquecido 
e saudável durante 
a época do frio.
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Com forma rectangular e estilo 
oriental, esta gaiola é ideal para 
canários ou pequenos exóticos. 
Possui uma gaveta extraível 
para facilitar a limpeza. 
Ref. IM062 (50x30x53 cm)

Gaiola Pagoda



Os alimentos extrudidos são extrema-
mente completos, contendo todos os princípios 
nutritivos essenciais para as aves. Para além de 

dar origem a alimentos isentos de agentes patogéni-
cos (bactérias, vírus, fungos, etc.), a extrusão melhora a 

disponibilidade das vitaminas, deixando-as mais ou menos 
intactas conforme as temperaturas utilizadas no tratamento. 

Os passos por que passa um processo de extrusão são: 
tratamento térmico (em média entre 140ºC e 250ºC), tra-
tamento mecânico e tratamento sob pressão (por breves 

segundos até ao máximo de 1 minuto). Obtém-se uma 
massa viscosa que, por prensagem, dá então origem 

ao alimento extrudido cujas formas, variáveis con-
forme a espécie e o fim a que se destinam, 

apresentam sempre uma estrutura 
porosa e expandida.

A mistura de extrudidos com as sementes poderá contaminar 
os extrudidos, pelo que se recomenda uma habituação ao novo 

alimento em recipientes separados. Sugere-se para tal, em resultado 
de inúmeras experiências em que este método resultou, que se adoptem 
algumas medidas. Uma delas é manter sempre disponível o comedouro 
com os extrudidos: o comedouro de sementes deve ser retirado 8h após 

terem sido colocados juntos, recolocado 4h depois e retirado novamente após 
2h, sendo recolocado 3h depois. No dia seguinte e sucessivamente, os inter-

valos de tempo em que o comedouro das sementes não está presente devem 
ser cada vez maiores, até que as aves só se alimentem de extrudidos. Na 

aplicação deste método, deve-se ter em conta que poderão haver aves cuja 
habituação ao novo alimento seja mais demorada, pelo que as gaiolas 
nunca devem estar muito cheias para permitir um maior controlo dos 
animais. Dado que os extrudidos são pouco ricos em fibras, deve-se 

administrar periodicamente verduras e frutas às aves. Esta 
administração de alimento pode ser controlada através 

da observação das fezes dos animais (caso se tor-
nem aquosas, deve-se reduzir ou espaçar 

o fornecimento). 

Nutracidex® é 
um alimento completo por exce-

lência, resultante da aplicação do método de 
extrusão e composto por grânulos bastante apetecí-
veis para as aves. O seu teor proteico e energético é 

adequado a psitacídeos de médio e grande porte. Este 
alimento reduz para valores mínimos os problemas 

intestinais e é aconselhado pelos criadores, por 
fornecer uma série de nutrientes isentos de 

bactérias e/ou outros micro-organismos 
prejudiciais ao normal desenvolvi-

mento e manutenção das 
aves.

O que é

a extrusão?

Habituação
ao alimento e cuidados a ter

Alimentos
Extrudidos

Alimentos
Extrudidos



As chinchilas, ao contrário 
de outros animais, não 
podem tomar banho com 
água e sabão! Nunca molhe 

a sua chinchila, pois poderá causar 
problemas no seu delicado pêlo. Cada 
fio do pêlo da chinchila é cerca de 20 
vezes mais fino que o cabelo humano, 
pelo que demora muito tempo a secar, 
o que pode causar doenças. E como 
podemos então cuidar da sua higiene?
As chinchilas tomam banho com uma 
areia especial capaz de absorver a sua 
oleosidade natural e remover a sujida-
de, mantendo o pêlo macio e seco. Esta 
areia é colocada numa banheira espe-
cial onde a chinchila irá rebolar, o que 
se torna bastante divertido de observar.
O único problema com estes banhos 
prende-se com a areia que o animal 
espalha ao rebolar. Para atenuar este 
transtorno, existem algumas banheiras 
com uma tampa e apenas um buraco 
na sua parte superior, para através 
dele colocar a chinchila lá dentro na 
hora de tomar banho. Como neste caso 
a areia não se irá espalhar, para além 
de menor sujidade haverá também 
uma maior economia do produto. Após 
cada banho pode-se ainda penei-
rar a areia para poder ser utilizada 
noutros banhos, salvo se a chinchila 
tiver urinado na banheira. Aí a areia 
deve ser descartada por completo! 
Existem também granulados pró-

prios para os banhos das chinchilas 
que têm a vantagem de evitar que 
a poeira se espalhe enquanto elas 
rolam durante o seu banho. Evite o 
uso das areias com perfume, pois 
podem causar problemas de saúde. 
A frequência dos banhos de uma 
chinchila é feita de acordo com a 
humidade do ambiente: quanto mais 
húmido, maior será a frequência. No 
entanto, por norma, o banho deve ser 
providenciado no mínimo 3 vezes por 
semana. A ausência de banho deixa 
a chinchila com alguma ansiedade e 
pode levar ao aparecimento de fungos.
Chinchilas com cheiro demasia-
damente forte precisam de aten-

ção veterinária para descobrir 
a causa, pois não é normal. 
A presença de pêlos enriçados 
pode demandar auxílio profissional 
para o banho, que deve ser espe-
cial. Em casos como este, a areia 
por si só não vai ajudar, pelo que 
deverá procurar um profissional 
especialista em animais silvestres.
Há que ter também em atenção a 
situação de gravidez. Após o parto, a 
fêmea deve ficar dez dias sem ba-
nho. Depois deste período, o filhote 
poderá tomar o seu primeiro banho 
junto com a mãe. Assim são evitados 
problemas como infecções vaginais na 
mãe ou irritações nos olhos da cria.

O BANHO em chinchilas

Em plástico, cria um 
ambiente amigo das 
chinchilas durante o banho, 
de modo a proporcionar um 
pêlo suave e macio.
Ref. TX63002

Banheira para areia
de chinchilas

A parte superior cria um 
ambiente acolhedor.
Ref. TX63001

Banheira para areia
de banho de roedores

Produto livre de germes 
para ser colocado no 
recipiente de banho 
da chinchila.
Ref. EX2538 (1,25 Kg) /
EX2539 (4 Kg) 

Areia para banho
Chinchiex
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Trazer peixes novos para 
casa é sempre desgastan-
te para eles, e alguns são 
particularmente sensíveis a 

mudanças bruscas. Diversas condi-
ções podem piorar este processo a 
ponto de ser fatal. Para evitar que 
isto aconteça, existem alguns pontos 
que se devem ter em consideração.

Preparação do aquário
Ao pensar em adquirir uma determina-
da espécie de peixe, deve-se verificar 
primeiramente se o aquário de casa 
possui as mínimas condições para 
receber o novo habitante, nomeada-
mente se os parâmetros da água são 
os adequados. Outro ponto a ter em 
atenção é a compatibilidade entre as 
espécies, para que o novo peixe se pos-
sa juntar aos antigos. Se as condições 
não forem ideais, na maioria das vezes
é possível providenciá-las, nem que 
seja necessário montar um novo aquá-
rio. O importante é que todas as medi-
das sejam tomadas antes para evitar 
os dissabores que uma compra impulsi-
va e precipitada certamente acarretará.

Condição geral do peixe 
Evite escolher os peixes que estejam na 
loja há menos de uma semana. Desta 
forma, não se arrisca a adquirir exem-
plares que tenham sofrido danos irre-
versíveis num transporte recente. Além 
disso, este é um período de tempo 
razoável para a adaptação do peixe ao 
novo ambiente da loja. Escolha os pei-
xes mais espertos, coloridos, brilhantes 
e que estejam com as barbatanas intei-
ras e abertas. Peixes saudáveis terão 
uma chance muito maior de sobreviver 
ao stress da mudança. Se possível, 
verifique também o apetite do peixe, o 
que poderá ser feito de uma maneira 
tão simples quanto aproximar o dedo 
do vidro e ver quais peixes o seguem. 

PH e temperatura da água 
Diz-se que a melhor água para um 
peixe é aquela em que ele está no 
momento. Isto é uma maneira de dizer 
que os peixes não gostam de mudan-
ças bruscas. Uma mudança de mais de 
0,5 no pH ou 2 ºC na temperatura, num 
período de menos de 8 horas, é des-
gastante para o animal. Para atenuar 
esta mudança, pergunte ao lojista em 
que nível ele mantém estes parâmetros 
ou, caso possível, peça para ele os 

medir à sua frente, de modo a poder 
reproduzi-los na água do seu aquário. 

Captura do Peixe 
É obrigação do lojista apanhar o peixe 
da maneira mais calma possível.
Não permita que ele faça movimentos 
excessivamente bruscos, pois, se isso 
ocorrer, o animal poderá entrar em 
pânico, além de sofrer consequências 
como perda de escamas, cortes pelo 
corpo, barbatanas rasgadas e até 
traumatismos nos órgãos internos.

É extremamente 
decepcionante comprar um 
lindo peixe, apenas para 
vê-lo morrer numa semana. 
Deixamos aqui algumas dicas 
que ajudam a evitar este 
problema.

NO AQUÁRIO
novosPeixesnovos
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Transporte do peixe 
para casa
Antes de se levar o peixe para casa, 
é necessário avaliar o período de 
tempo necessário para a deslocação. 
Normalmente, não existem grandes 
problemas se esse tempo for inferior 
a três horas. Se for superior, deve 
ser solicitada ao lojista a colocação 
de oxigénio puro dentro do saco de 
transporte antes de fechá-lo. Esse sim-
ples cuidado, em condições normais, 
permite que a maioria das espécies 
possa ficar dentro do saco, sem proble-
mas, por cerca de cinco horas. Outro 
aspecto a ter em conta é a exposição 
do saco plástico à luz e às variações 
de temperatura, as quais podem ser 
bastante significativas, consideran-
do o pequeno volume de água. Uma 
maneira de atenuar estas mudanças 
é a utilização de uma bolsa térmica 
para o transporte dos peixes, pois, ao 
mesmo tempo, escurece o ambiente e 
evita a variação brusca de temperatura, 
além de oferecer uma maior protecção 
física aos peixes dentro do saco.
 
Introdução do peixe 
no aquário 
Antes de o peixe ser solto no aquário 
de casa, deixe o saco a boiar durante 
10 minutos, adicionando durante esse 
tempo água do aquário à do saco. Isso 
permite ajustar o pH e temperatura de 
ambas as águas, adaptando o peixe 
aos parâmetros químicos e físicos 
do novo ambiente. Não se esqueça 
de apagar as luzes alguns minutos 
antes para evitar que as lâmpadas 
aqueçam o plástico, caso estejam 
muito próximas da superfície. Além 
disso, apagar as luzes reduz o stress 
do animal. Por fim, usando uma rede, 
pegue gentilmente no peixe e coloque-o 
no aquário. O uso da rede evita que a 
água do aquário se misture e contami-
ne a outra. Algumas espécies de peixe 
podem apresentar comportamentos 
territoriais perante os novos habitantes 
do aquário. Nestes casos, coloque um 
pouco de comida para distraí-los até 
que os peixes novos possam encon-
trar um lugar para se esconderem. 
Poderá também mudar a disposição 
da decoração antes de introduzir o 
novo peixe. Com isso, os habitan-
tes antigos perdem o referencial do 
seu território e ficam mais dóceis.

Kit totalmente equipado com filtro interior, 
luz LED avançada de 6W e aquecedor 
(25W ou 50W consoante a capacidade 
do aquário). Possui uma tampa com alta 
durabilidade e uma óptima abertura para a 
alimentação dos peixes. 
Ref. EXP7566 (25 lt / 40x25x25 cm) / 
EXP7570 (54 lt / 60x30x30 cm)

Aquário Kit

Em acrílico de alta qualidade, este aquário 
é perfeito para a criação de paisagens de 
aquário nano. Inclui iluminação AquaRay 
adequada para o crescimento de corais, 
macro-algas e plantas. Possui sistema de 
filtração embutido e oculto com bomba 
integrada. Inclui ainda um escumador de 
grandes dimensões movido a ar para a 
remoção de partículas orgânicas e uma 
secção de filtragem mecânica e biológica 
nos compartimentos traseiros do aquário, 
para tornar ainda mais fácil a manutenção.
Ref. EXP7572 (27x24x30 cm)

Aquário Microhabitat 15 lt

Para água doce e salgada em 
aquários de 15 a 30 litros. Possui 
protecção contra funcionamento em 
seco. Completamente submergível 
devido à tampa estanque e vidro de 
segurança.
Ref. TX87300 (25W) / TX87301 (50W)
TX87302 (100W) / TX87303 (150W)
TX87304 (200W)

Aquecedor para aquário 
Aquapro

Indicado para evitar o aparecimento do ictio 
"Ichthyophthirius multifilis" - pequenos pontos brancos 
inferiores a 1 mm - e outros parasitas. A composição 
pouco agressiva deste produto é também indicada para 
a desinfecção preventiva de peixes recém adquiridos, ou 
para tratamento de espécies muito sensíveis. Também 
pode ser usado na desinfecção do equipamento (filtros, 
redes, etc.)
Ref. EXP1700 (100 ml) /EXP1702 (1 lt)

Aquapex "Ictio stop"

O "pH+Up" aumenta de forma 
segura o pH da água do aquário, 
de ácido para neutro ou alcalino. 
O "pH-Down" reduz de forma 
segura o valor do pH, de alcalino 
para neutro ou ácido.
Ref. pH+Up - EXP1525 (100 ml) /
pH-Down - EXP1520 (100 ml) -
 

Aquapex 
"pH+Up"/"pH-Down"

Teste de fácil utilização que 
permite a determinação do valor 
de pH (entre pH5 e pH10), em 
água doce e água salgada. 
Ref. EXP1800

"Aquapex" teste pH

NO AQUÁRIO
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Quando se observa que 
uma iguana aparenta 
estar triste, magra e sem 
apetite, além de ter perdido 

vigor e beleza, muitas vezes isso 
poderá estar relacionado com um 
quadro perigoso de anorexia, o qual 
é bastante frequente em répteis de 
crista e cauda longa, sendo que, em 
casos crónicos, pode levar o animal 
à debilidade e até mesmo a morte.

Sinais
Uma iguana com anorexia geralmente 
adquire uma cor opaca e apagada, 
apresentando algumas descama-
ções, e acabando por perder a sua 
beleza e energia, o que se assemelha 
a um quadro humano de anemia.

Possíveis Causas
A anorexia pode ocorrer numa iguana 
recém-adquirida que nunca come ou 
como resultado de uma paragem de 
alimentação de um animal que antes 

tinha um bom apetite. Um bom exame 
somado à história clínica, são impres-
cindíveis para iniciar uma pesquisa 
sobre o que está a causar estes sinto-
mas. Muitas vezes, a anorexia surge 
quando as iguanas não são tratadas 
de acordo com as suas necessidades 
naturais. Uma alimentação equilibra-
da, a limpeza do local onde vive e a 
iluminação adequada são factores 
essenciais para a saúde do animal.

Terrários
A maioria dos casos de anorexia acon-
tece em animais recém-adquiridos, 
quando os novos donos não sabem 
montar um viveiro ou um terrário de 
acordo com as condições a que o ani-
mal está habituado. Factores como a 
humidade, a temperatura e a ilumina-
ção são muito importantes para recrear 
um habitat adequado para a iguana.
Recomenda-se que o terrário proporcio-
ne, de forma gradativa, temperaturas 
variadas (de 25 a 35° C) no mesmo 
espaço. A iluminação também é im-

portante. Algumas lâmpadas simulam 
a radiação natural do sol, favorecendo 
a síntese da vitamina D3 e permitindo 
à iguana uma boa absorção do cálcio. 
O cálcio é um mineral essencial no 
organismo da iguana, pelo que, para 
além da radiação UV, por vezes é 
necessário um bom suplemento ali-
mentar. Outro ponto a ter em atenção 
no terrário é o espaço. Se o recinto 
for pequeno, isto pode causar stress 
e consequentemente a anorexia. É de 
extrema importância que haja espaça-
mento em altura, pois as iguanas têm 
hábitos arborícolas (vivem em árvores 
quando não estão em cativeiro).

Outros problemas de saúde
Se está tudo bem com o terrário e mes-
mo assim a iguana parou de comer, 
preste especial atenção. Doenças bac-
terianas, parasitárias, fúngicas e virais, 
além de traumas causados por fractu-
ras, provocam alterações. As fracturas 
são muito comuns quando ocorrem 
quedas e fugas. Ao sofrer um trauma, 
a iguana geralmente fica mais parada 
e apática, deixando de se alimentar.

Dieta
A frase “Somos o que comemos” faz es-
pecial sentido nas iguanas. Sendo um 
animal herbívoro, a iguana alimenta-se 
exclusivamente de produtos vegetais, 
logo, não se deve dar nenhum tipo de 
alimento de origem animal ou qualquer 
outro tipo de alimentos que contenham 
açúcares (excluindo a fruta). Manter 
uma alimentação saudável, baseada 
em legumes, verduras e frutas, faz toda 
a diferença na vida deste animal. Por 
vezes, convém fazer modificações no 
tipo de comida, para que a alimenta-
ção não caia na monotonia e também 
para que não falhem certos tipos de 
nutrientes no organismo da iguana. 
Quando a iguana se alimenta 
correctamente, a sua coloração 
é muito mais bonita, pois existe 
uma diversidade de nutrientes 
absorvidos pelo seu organismo. 

A anorexia em répteis trata-se de 
apenas um sintoma que logo que seja 
percebido pelo dono deverá ser levado 
com extrema importância. Uma ida ao 
veterinário é indispensável para se ava-
liar o caso e para ser prescrito o trata-
mento mais adequado para a situação. 

EM IGUANASAnorexia
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Se a sua iguana ficar apática 
e recusar-se a se alimentar 
durante um longo período de 
tempo, entrando num quadro 
de anorexia, fique atento, pois 
isto poderá estar ligado a várias 
causas e, sem o acompanhamento 
devido, poderá até ser fatal!

Lâmpada UV-B de alta pressão, auto-
estabilizada com óptimo fornecimento de 
UV-A e UV-B para os répteis do terrário. 
Simula a radiação natural do sol. Ideal para 
exposição diária (sem exceder os intervalos 
recomendados). Favorece a síntese da 

vitamina D3 e ajuda a prevenir 
doenças metabólicas. A radiação 
UV-A emitida apoia a actividade, 
reprodução e apetite.
Ref. TX76027 (70W) / 
TX76025 (100W) / 
TX76026 (160W)

Lâmpada 
ProSun Mixed D3 

Simula a radiação natural do sol. 
Com radiação UV-B ‘não-terrestre’ 
inofensiva, ideal para répteis 
tropicais e subtropicais. Favorece 
a síntese da vitamina D3 e ajuda 
a prevenir doenças metabólicas. 
A radiação UV-A emitida apoia a 
actividade, reprodução e apetite dos 
animais.
Ref. TX76034 (23W)

Lâmpada Tropic Pro 
Compact 6.0

Alimento composto completo para 
iguanas (em especial para exemplares 
mais jovens) e outros répteis herbívoros. 
Mistura com grânulos à base de 
vegetais naturais de qualidade, flores 
hibisco, frutas, urtigas e outros vegetais. 
Sem aditivos químicos.
Ref. EXP1440 (500 ml)

"Aquapex" Iguanas
Ideal para aumentar a humidade do ar no 
ambiente do terrário. Pulveriza a água por 
meio de ultra-sons produzindo uma autêntica 
névoa. Protege os animais do terrário de se 
desidratarem mantendo a sua exigência diária 
de fluidos.
Ref. HB37246

Gerador de bruma para 
terrário "Foggy"

Com dois circuitos para funcionamento 
diurno e nocturno e programação até 
8 horários, com função de alarme. 
Ideal para utilização com lâmpadas 
de aquecimento, mantas térmicas e 
outras fontes de calor de forma a evitar 
o sobre-aquecimento ou hipotermia. 
Pode ser utilizado para aquecimento ou 
arrefecimento (escala de 0º a 50º C). 
Ref. TX76124

Termostato digital para 
terrário e aquário

Para transporte, criação e 
alimentação de répteis e anfíbios. 
Ideal para armazenar alimento 
vivo e também para quarentena 
temporária. Com pega e abertura 
na tampa para alimentação
Ref.TX76300/1/2/3/4 
(vários tamanhos)

Transportadora

Fonte de cálcio para 
répteis, com origem num 
produto natural.
Concebido para polvilhar 
sobre o alimento vivo.
Ref. TX76387 (50 gr)

Osso de 
choco em pó

Suplemento para répteis 
herbívoros e carnívoros 
com vitaminas, minerais 
e aminoácidos. Contém 
30% de micro-cálcio fino e 
vitamina D3. 
Ref. TX76280 (50 gr)

Complexo de vitaminas 
e minerais
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A carapaça de uma tartaruga 
de água é uma parte do 
corpo que reflecte o estado 
geral de saúde do animal. 

Observando a carapaça, conseguimos 
perceber de imediato se as condições 
que lhe fornecemos são ou não as 
mais adequadas para a sua saúde.  
De seguida revelamos algumas dicas 
a seguir para manter a carapaça 
da tartaruga saudável e cuidada. 

1. Qualidade da água
Sendo uma tartaruga aquática, 

será a qualidade da água o factor 
que causará mais impacto na 
sua saúde. Por muito que nos 
esforcemos ao prestarmos uma 
boa alimentação, se a água 
estiver suja, isso irá afectar em 
grande medida a carapaça. 

2. Luz solar
Este é um factor de extrema 

importância na vida de uma 
tartaruga. A luz solar, através dos 
raios UV, fornece uma vitamina 
muito importante para a ac-
tuação do cálcio no réptil. Sem 
essa vitamina, por muito rica em 
cálcio que seja a alimentação 
que definirmos, esta não será 
aproveitada devidamente.
Na impossibilidade de forne-
cermos luz solar directa, a 
solução passa pela aquisição 
e instalação de lâmpadas de 
raios UV que simulam correc-
tamente a luz solar e conse-
guem reproduzir as condições 

necessárias para o desenvolvimento 
da tartaruga e da sua carapaça.

3. Alimentação
Outro factor que contribui para 

um boa carapaça é a alimentação. As 
tartarugas de água são omnívoras, 
isto é, comem de tudo, o que facilita a 
definição de uma dieta variada e com 
os nutrientes necessários para o seu 
bom desenvolvimento e, consequen-
temente, da sua carapaça. Alimentos 

variados ricos em fósforo, proteínas 
e vitaminas A, D e E são indispen-
sáveis para evitar problemas resul-
tantes de deficiências nutricionais.

4. Banho
Apesar destas tartarugas 

viverem num habitat aquático, um 
banho de água morna e limpa (sem 
qualquer produto de limpeza) e uma 
escova para retirar restos de sujidade 
amolecidos na carapaça, ajudam a 
mantê-la limpa, saudável e cuidada.

Tartarugas
de água:

cuidados com a

carapaçacarapaçacuidados com a

 

Alimento complementar 
à base de vitaminas 
e aminoácidos, que 
garantem a solidez e 
integridade da carapaça 
das tartarugas e outros 
répteis.
Ref. EX2556 (40 ml)

Tartuguex
Endurecedor de 
carapaças

Em plástico e equipada com plantas e plataforma.
Ref. IM568 (45,5x31x13,5 cm)

Tartarugueira "Atlantis"

Alimento composto 
completo em grânulos, 
flutuante, para todo o tipo 
de tartarugas e répteis. 
Assegura um desenvol-
vimento saudável 
e reforça o sistema 
imunitário das tartarugas.
Ref. EXP1410 (100 ml)

Aquapex
Repti Gran

Alimento composto para 
alimentação base, rico 
em proteínas de peixe e 
crustáceos, assim como 
em vitaminas (A, D e E).
Ref. TX76270 (75gr) /
TX76271 (270 gr)

Sticks para
Tartarugas 
Aquáticas
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