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Uma das principais dificuldades no atendimento ao balcão é 
a compreensão de alguns termos utilizados pelos utentes.  
Assim, com o objectivo de proporcionar a descodificação da 
linguagem popular e de melhor adequar o aconselhamento, 
apresenta-se um conjunto de termos com os respectivos 
significados. 

 
Amojo: Úbere. 

 

Animal inteiro: Animal não castrado. 

 

Aventado/ Enfartado/ Inchado/ Empanzinado: 

Diz-se de um ruminante com timpanismo. (Ficha de 
aconselhamento 12). 

 

Berros/ Medranças/ Medros: Manifestações cutâneas 

da larva de Hypoderma bovis, uma mosca que parasita os 
bovinos, depositando os ovos no pêlo. As larvas penetram 
na pele e migram pelo corpo do animal. (Ficha de 
aconselhamento 93). 
 

Bicheira: Larvas de insectos que se desenvolvem nas 

feridas dos animais. Quando as feridas não são 
prontamente tratadas, as moscas e outros insectos 
depositam os ovos sobre elas. Posteriormente eclodem as 
larvas, que se alimentam dos tecidos corporais. (Ficha de 
aconselhamento 95). 
 

Dada: Mastite. (Ficha de aconselhamento 2). 

 

Destemperado: Diz-se de um animal com diarreia. 

 

Doença da faca: Emagrecimento e mau estado geral das 

aves, habitualmente associado às aves de capoeira. 
 

Estar saída, estar quente: Estar em cio. (Fichas de 

aconselhamento 20, 31 e 94). 
 

Fastio: Falta de apetite.  
 

Fedelho: Diarreia. (Fichas de aconselhamento 4, 25 e 29). 

Gôgo: Afecção respiratória das aves. (Ficha de 

aconselhamento 23). 
 

Gosma: Secreções das aves afectadas por doenças 

respiratórias. (Ficha de aconselhamento 23). 
 

Leite encaroçado: Leite com grumos, indicativo de 

mastite. (Ficha de Aconselhamento 2). 
 

Lepra, Morrinha, Moléstia: Mixomatose dos coelhos. 

(Ficha de aconselhamento 14). 
 

Livrar/ Limpar: Eliminar a placenta. 

 

“O animal não suja”: O animal não defeca. 

 

Papo das ovelhas: Edema da região da faringe, 

provocado por parasitismo. (Ficha de aconselhamento 42). 
 

Quebrado: Diz-se de um animal que apresenta uma 

“quebradura” (Hérnia).  
 

Remoalho: Conteúdo gástrico dos ruminantes. (Ficha de 

aconselhamento 12). 
 

Remoer: Ruminar. (Ficha de Aconselhamento 12). 

 

Ronha das ovelhas: Sarna. 

 

Sangue na veia de trás: Fezes com sangue ou, no caso 

das fêmeas, urina com sangue. 
 

Sangue na veia da frente: Urina com sangue. 

 

Secundinas/ segundas/ párias/ espárias: Placenta. 

 

Questionar para bem aconselhar 
 

Independentemente dos termos que os clientes utilizam 
para descrever as doenças dos seus animais, é 
fundamental que a equipa da farmácia procure o 
máximo de informação, colocando as questões certas. 
Para um bom aconselhamento é fundamental saber: a 
espécie, género, peso, sinais clínicos, tipo de 
alimentação, e se é o único animal ou se está em grupo. 
As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização exclusiva da equipa 

técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não dispensam a avaliação clínica dos 
animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-Veterinária.  


