
  

                Ficha de aconselhamento                                 

              Nº 9  

                                                                                          AV. DO BRASIL, nº 88, 7º DTº – 1700-073 LISBOA  351 217 942 421/2  351 217 942 423  globalvet@globalvet.pt  www.globalvet.pt 

 

A saúde do cão 

 

Urinar com a pata levantada 

 
Esta é uma característica inata dos cães machos , que se 
manifesta por altura da puberdade. A urina é uma marca 
olfactiva que contém feromonas, permitindo difundir 
informação de uns elementos da espécie para outros. 
Assim, quando um cão levanta a pata para urinar está a 
marcar o seu território o mais possível ao nível do nariz 
dos outros cães, para que mais rapidamente seja 
reconhecido. Algumas cadelas têm também este tipo de 
comportamento de marcação, demonstrando 
dominância sobre os outros animais. 

 

Os cuidados com a saúde dos animais de companhia 
dependem da atenção a eles dedicada pelos seus 
proprietários. A adopção de alguns procedimentos simples 
permite desenvolver a capacidade de detecção e tratamento 
precoce de muitos tipos de patologia. 
 

Sinais de saúde 
 
Reconhecer que um animal está saudável implica conhecer os 
seus aspectos físicos e comportamentais. No caso do cão 
privilegia-se o bom estado corporal, assim como o 
comportamento interactivo, sociável e atento para com os 
humanos e outros animais. 
 

Detectar sinais de doença 
 
Quando o funcionamento normal do organismo é perturbado, 
os animais apresentam alterações visíveis no corpo ou no 
comportamento. 
 
As causas de doença são muito diversificadas, e os vários tipos 
de doença têm manifestações e consequências diferentes. A 
observação do cão doente e as informações prestadas pelo 
dono sobre os sintomas são úteis para o estabelecimento do 
diagnóstico. Uma vez identificada a doença, determina-se 
qual o tratamento mais adequado.  
 
A melhor maneira de detectar eventuais alterações 
patológicas no cão é observar cuidadosamente o animal e 
conhecer os seus sinais fisiológicos. 
Para além das alterações corporais visíveis, também as 
alterações comportamentais são indicativas de patologia. 
A alteração comportamental mais frequentemente 
identificada pelos proprietários dos animais diz respeito à 
alimentação. Um animal que subitamente deixa de se 
alimentar, estará seguramente doente. 
 
Os dados devem ser anotados, mantendo-se um registo dos 
resultados e procurar apoio Médico- Veterinário sempre que 
se verifique alguma alteração importante. 

 O que observar 
 
A observação realizada pelos proprietários do animal deverá 
conter os seguintes elementos: 
 

 Rotina e actividades quotidianas; 

 Movimentos e locomoção; 

 Apetite e comportamento alimentar; 

 Olhos- verificar o aspecto, a coloração da mucosa e a 
existência de secreções; 

 Orelhas e pavilhão auricular- alterações na pele e secreção 
anormal; 

 Boca- aspecto da mucosa oral, gengivas, dentes e língua. 

 Respiração; 

 Corpo e membros, incluindo a cauda, as patas e as unhas; 

  Ânus, vulva, pénis e glândula mamária; 

 Pele e pelagem; 

 Odor corporal; 

 Fezes e urina, micção e defecação; 

 Peso e condição corporal. 
 

Dados fisiológicos 
 
Temperatura (rectal): 38,9 ± 0,5º C 

Frequência respiratória: 18-34/min. 

Pulsação: 70-120/min 

Gestação: 58-72 dias 

Puberdade: 5-24 meses 

Actividade reprodutiva: Monoéstrica 

Duração do estro: 8- 10 dias 
 
 

 
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. 


