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A relação entre seres humanos 

e animais de estimação 

  Dica da Saúde 

 

Cuide do seu Animal de Estimação 
Se optou por ter um bichinho de estimação na sua residência, 

saiba que são necessários uma série de cuidados.  

Como  por exemplo: 

 alimentação 

 higienização do local e do animal 

 medicamentos (se necessário) 

Estes são os 3 principais fatores para manter a relação entre você 
e seu  animal de maneira saudável, e para que ele leve uma vida 
tranquila e confortável ao seu lado. Desta forma, podemos incluir 
nesta lista: carinho, amor, confiança, companheirismo, afeto e 
alegria. 

Isso é o que eles nos podem proporcionar e o que nós lhe pode-
mos dar. É uma relação recíproca, onde dois seres vivos que não 
são da mesma espécie mas  relacionam-se e convivem em harmo-
nia. 

Mas lembre-se, é fundamental que você só tenha  um animal de 
estimação, se tiver condições de cria-lo e de cuidar dele de  ma-
neira adequada. Não é indicado, por exemplo, você possuir um 
cachorro grande se não há espaço na sua casa para ele se loco-
mover e a relação que sempre foi tão bonita, pode ir por água 
abaixo não nos podemos esquecer que inúmeros animais de esti-
mação sofrem  maus tratos, falta de alimentação, e abandono. 

 

 

Seja um dono consciente, trate bem do seu 

animal de estimação e não deixe no chão os 

dejetos do seu cão” 

Se tem condições, espaço e principal-
mente, vontade e disposição, está à es-
pera de quê para adotar um animal de 
estimação e levar uma vida alegre com 
boa companhia? 

Como sabemos, os gatos e os cães são animais que conquistaram  os nossos corações. Não é apenas 
pela beleza ou elegância deles, mas sim por que são ótimos companheiros. 



CUIDADOS DE HIGIENE NO CÃO E GATO 

É de extrema importância zelar pela saúde e higiene dos nossos animais de forma a reduzir os 
riscos a que estes se encontram expostos. Um animal de estimação bem cuidado, bem alimen-
tado, bem vacinado, desparasitado e a viver em boas condições higiénicas, dificilmente se tor-
nará um veículo de transmissão de doença. 

 

 

 

 

Seja um dono consciente 

proteja o ambiente. 

Faça a diferença em defesa 

da Saúde pública. 

Coloque os dejectos do seu 

cão no lixo. 

 

Regras de convivência e de higiene a ter em casa 

 Lave separadamente os recipientes destinados à alimentação 

do seu cão ou gato e passe-os por água a ferver. 

 Depois de acariciar o seu animal de estimação ou tocar nos 

seus objetos, lave bem as mãos com água quente e sabão. 

 Não permita que as crianças beijem os animais e, muito me-

nos, que partilhem os pratos e a cama com eles. 

 Não deixe peixes, tartarugas ou pássaros ao alcance do seu 

cão ou gato, porque habitualmente geram-se "conflitos". 

Os médicos afirmam que os animais de 
estimação trazem importantes benefí-
cios psicológicos aos donos e que, 
quando as precauções são tomadas, os 
riscos da transmissão de infecções de 
cães para humanos são baixas . 

Fonte: DGS, www.google.pt,  


