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Resumo 

 

Os diversos tipos de fenómenos que ocorrem na Natureza são parte da própria 

dinâmica natural do planeta. O perigo destes fenómenos surge quando estes ocorrem sobre um 

sistema social, com potencial para criar danos e prejuízos de difícil superação pelas 

comunidades vitimizadas, e neste caso estaremos então perante um caso de catástrofe. 

Os planos municipais de emergência devem dispor de recursos humanos devidamente 

capacitados para instruir a sua população para que esta tome medidas preventivas no que diz 

respeito ao cuidado dos seus animais nas situações de catástrofe. Assim o objectivo deste 

estudo foi avaliar o nível de conhecimento da população para se obter uma base a partir da 

qual as autoridades e médicos veterinários possam trabalhar junto da população. Foi realizado 

um estudo transversal descritivo entre Setembro e Novembro de 2018 com o intuito de avaliar 

o nível de conhecimento e preparação de detentores para situações de catástrofe no que diz 

respeito aos seus animais de companhia. Para tal foi realizado um inquérito a 155 detentores. 

Neste estudo, 53,5% dos inquiridos já pensou na possibilidade de ocorrer uma catástrofe. 

Apenas 21,3% dos inquiridos referiram ter conhecimento da existência de um Kit para 

situações de catástrofe para animais de companhia. A grande maioria dos respondentes 

(94,8%) referiu não conhecer os planos da Proteção Civil da sua zona de residência.  

Os resultados mostram que a população está desinformada e despreparada caso um 

desastre ocorra e servem de alerta para que os formuladores de políticas criem estratégias para 

melhorar a disseminação e acesso à informação para melhorar a preparação para desastres da 

comunidade. 

 

 

Palavras-chave: Catástrofes e Desastres, Detentores de Animais de Companhia, Plano de 

Emergência, Medicina Veterinária 
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Abstract  

 

The different types of phenomena occurring in nature are part of the planet's own 

natural dynamics. The danger of these phenomena arises when these occur on a social system, 

with the potential to create damages and losses that are difficult to overcome by the 

victimized communities, in which case we will be facing a catastrophe. 

Municipal emergency plans must have the appropriate human resources trained to 

instruct their population to take preventive measures with regard to the care of their animals in 

catastrophic situations. Thus the aim of this study was to evaluate the level of knowledge of 

the population to obtain a base from which the authorities and veterinarians can work with the 

population. A cross-sectional study was carried out between September and November 2018 

to evaluate the level of knowledge and preparation of tutors for catastrophe situations in 

relation to their companion animals. A survey of 155 tutors was carried out. In this study, 

53.5% of the respondents already thought about the possibility of a catastrophe. Only 21.3% 

of respondents reported having knowledge of the existence of a kit for pet catastrophe. The 

vast majority of respondents (94.8%) said they were not aware of the Civil Protection plans in 

their area of residence.  

The results show that the population is uninformed and unprepared if a disaster occurs 

and alert policymakers to strategies to improve dissemination and access to information to 

improve community preparedness for disasters. 

 

Key-words: Catastrophes and Disasters, Owners of Companion animals, Emergency plan, 

Veterinary Medicine  
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I - Introdução  

 

Os diversos tipos de fenómenos que ocorrem na Natureza são parte da própria 

dinâmica natural do planeta. O perigo destes fenómenos surge quando estes ocorrem sobre um 

sistema social, com potencial para criar danos e prejuízos de difícil superação pelas 

comunidades vitimizadas, e neste caso estaremos então perante um caso de catástrofe.   

Uma situação de emergência ocasionada por uma catástrofe pode ser definida como 

qualquer circunstância que provoque danos, sofrimentos, enfermidades, mortalidade e que 

têm a capacidade de alterar ecossistemas completos perturbando a fauna e flora, atingindo 

populações que não são capazes de dar uma resposta adequada (Vieira, 2016; Souza, 2017). 

Assim, uma situação de catástrofe requer uma intervenção nas comunidades afectadas, pois 

frequentemente estes acontecimentos ocorrem de forma abrupta, consequência de um 

fenómeno adverso previsível ou não, que exigem atuações imediatas de modo a minimizar ou 

evitar os efeitos negativos ocasionados (Souza, 2017). 

Segundo o Terminology on Disaster Risk Reduction publicado em 2009 pelo UN 

Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) uma catástrofe corresponde a uma séria 

perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo perdas e 

impactos humanos, materiais, económicos ou ambientais, que excede a capacidade da 

comunidade ou sociedade afetada lidar com seus próprios recursos (UNISDR Terminology on 

Disaster Risk Reduction, 2009).
 

De acordo com o Artigo Terceiro da Lei de Bases da Proteção Civil, lei nº 27/2006 de 

3 de Julho (Assembleia da República, 2006) é considerado acidente grave ou catástrofe 

quando:  

 “Acidente grave é um acontecimento inusitado com efeitos relativamente 

limitados no tempo e no espaço, suscetível de atingir as pessoas e outros seres 

vivos, os bens ou o ambiente.”  

 “Catástrofe é o acidente grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de 

provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando 

intensamente as condições de vida e o tecido sócio-económico em áreas ou na 

totalidade do território nacional.” 
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O conceito de catástrofe baseia-se ainda em três componentes: número elevado de 

vítimas, destruições de ordem material e desproporcionalidade acentuada entre os meios de 

socorro, humanos e materiais, e as vítimas a socorrer (Bandeira, 2008). 

Existe uma falha nos serviços do estado, no que diz respeito aos animais, quando estas 

situações ocorrem, sendo as Organizações Não-Governamentais (ONG) as que “pro bono” se 

ocupam de colmatar tais falhas (Vieira, 2016). Neste sentido e em termos de Medicina 

Veterinária há uma ausência de plano de apoio aos animais quando uma catástrofe ocorre e, 

somente em setembro de 2018 houve uma audiência entre a Ordem dos Médicos Veterinários 

(OMV) e o secretário de Estado da protecção Civil com o fim de uma possível inclusão de 

Médicos Veterinários nos quadros da Proteção Civil (OMV, 2018).  

Esta falta de planificação, sistema hierárquico de cadeia de comando e organização 

dos serviços do estado e das populações ficaram patentes nos incêndios de 2017. Foi pelo 

trabalho de coordenação da OMV e por voluntariado dos médicos veterinários que muitos dos 

animais afectados sobreviveram. Os médicos veterinários organizaram-se para salvar animais 

que tinham sobrevivido, ao nível de cuidados médicos e de alimentação, mas também para 

enterrar os que morreram. Ainda assim, milhares de animais domésticos morreram nesses 

incêndios e o número de animais selvagens é impossível contabilizar (Coelho, 2018). 

Torna-se claro, por isso, a necessidade da Saúde Pública Veterinária e da Medicina 

Preventiva, nas suas áreas de Medicina Veterinária de Desastres e Catástrofes integrar os 

planos de emergência a nível nacional, nomeadamente, os serviços de Proteção Civil, atuando 

de uma maneira coordenada, integrada, com lógica e consciência nas operações de socorro, 

planeamento e definições de estratégias nestas situações (Souza, 2017). Isto traz consigo 

desafios que exigem um envolvimento multidisciplinar do setor público e privado (Vieira, 

2016). 

Cada país deverá dispor, antecipadamente, de recursos humanos devidamente 

capacitados e ser capaz de instruir a sua população para que este tome medidas preventivas no 

que diz respeito ao cuidado dos seus animais nas situações de catástrofe, devendo este tema 

estar contemplado em todos os planos municipais de emergência. 

Apesar dos resultados a médio e longo prazo, as medidas preventivas/preparativas não 

estruturais têm um custo reduzido, são fáceis de aplicar e permitem um entendimento 

adequado do risco. De entre essa medidas pode-se destacar os mapeamentos de risco, as 

análises de vulnerabilidade e a educação da população (Marcelino, 2008). 
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Esta é uma das etapas fundamentais da gestão de risco. Informar, consciencializar e 

discutir com a população é tão importante quanto investir num mapeamento de áreas de risco 

(Marcelino, 2008). Mais do que manter um Kit com itens de sobrevivência, avaliar o nível de 

preparação para desastres precisa incorporar fatores como perceção e atitude. O objetivo deste 

estudo é então identificar o nível de conhecimento e preparação das pessoas para situações de 

catástrofe no que diz respeito aos seus animais de companhia, em particular cães, gatos e 

furões. 
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II - Revisão Bibliográfica 

 

Catástrofes naturais e induzidas pelo Homem 

No nosso planeta ocorrem fenómenos que causam desastres de diversos tipos. Os mais 

extremos podem resultar em catástrofes naturais que causam alterações no mundo e 

condicionam a vida das pessoas e animais. 

Os elementos climáticos com os quais convivemos diariamente podem 

esporadicamente assumir uma força extrema causando situações de desastre difíceis de 

ultrapassar, como inundações, incêndios florestais, furacões, ondas de calor, entre outros. Para 

além das alterações com origem na atmosfera, existe um outro grupo cujos eventos acontecem 

na crusta terrestre, nomeadamente, sismos, maremotos ou erupções vulcânicas. 

O ser humano também pode estar na origem de eventos catastróficos, como acontece 

em ataques de bioterrorismo, e terrorismo em geral.  

 

Incêndios 

Os incêndios florestais são das catástrofes naturais de maior frequência e das mais 

graves que ocorrem em território português, podendo alcançar extensas áreas e com um 

grande poder de destruição capaz de dizimar muitas vidas, para além dos prejuízos 

económicos e ambientais que causam. 

O ano de 2017 ficou marcado como o mais devastador no que diz respeito a incêndios 

florestais. Segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) este ano 

teve mais 428% de área ardida relativamente à média anual dos 10 anos interiores (ICNF, 

2017), sendo visível no gráfico abaixo (Figura 1) o tamanho desta desproporção. 
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Figura 1- Total de área ardida no período de 2007 a 2017. Adaptado de (Silva, 2017). 

Segundo o relatório da Comissão Técnica independente, no período entre o ano 2000 e 

Setembro de 2017, foram ceifadas 165 vidas humanas (Comissão Técnica Independente, 

2017), a acrescentar a estes números, ainda em Outubro do mesmo ano, mais 49 pessoas 

foram mortas pelos fogos florestais (Comissão técnica Independente, 2018).  

As vítimas dos incêndios não se cingem às populações humanas e na sequência dos 

incêndios de Outubro foi divulgado pelo Ministério da Agricultura um documento que dava 

conta da perda de 881 bovinos, 5 398 ovinos e caprinos, 1 091 suínos e cerca de 500 mil aves 

(Lopes, 2017). 

A falta de planificação dos serviços estatais levou a que os animais ficassem 

dependentes da ajuda da população, que se mobilizou em conjunto com pessoas da classe 

médico veterinária para auxiliar os animais sobreviventes. Dada a urgência alimentar que 

surgiu em sequência dos incêndios, a OMV apelou a doações de alimento por parte de 

empresas e particulares, tendo esta mesmo disponibilizado verbas para o mesmo fim (OMV, 

Publicações, 2017). 

Os efeitos dos fogos florestais muitas vezes não se esgotam com o apagar das chamas, 

podendo prolongar-se durante longos períodos, como no exemplo dos incêndios do ano de 

2017. Torna-se crucial uma melhor organização das autoridades e preparação das populações 

no que diz respeito a comportamentos de prevenção em matéria de incêndios a fim de 

precaver a perda de mais vidas, humanas e animais. 

 

Furacões 

O furacão, igualmente designado de Tufão ou Ciclone dependendo da região (Than, 

2013), é um fenómeno meteorológico com origem no oceano e que habitualmente se forma 

em localizações mais tropicais do planeta.  
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Quando a temperatura do oceano ultrapassa os 26ºC, a evaporação da água leva a uma 

acumulação na forma de nuvens na camada mais baixa da atmosfera, criando uma zona de 

baixa pressão atmosférica, que faz com que o ar comece a subir a uma maior velocidade e 

com que o ar frio da camada superior comece a descer pelo centro da tempestade. A diferença 

de pressão atmosférica entre o centro do furacão e a área vizinha é suficientemente grande 

para gerar uma força, a força de gradiente de pressão, que vai formar ventos intensos capazes 

de ultrapassar 300 km/h nos furacões de categoria mais elevada (May, 2011; Sousa, 2008). 

À medida que o furacão se movimenta vai incorporando mais vapor de água, 

aumentando de tamanho e potência. Quando alcança a terra, geralmente mais fria e seca, 

começa a dissipar-se, mas mantém durante algum tempo uma grande capacidade destrutiva 

(Sousa, 2008). 

Em Agosto de 2005, um furacão extraordinariamente poderoso e mortal abalou a costa 

norte do Golfo do México nos EUA, causando danos catastróficos que culminou num grande 

número de vidas perdidas. O então baptizado de furacão Katrina foi um dos mais dispendiosos 

e mortais a atingir os Estados Unidos, com os seus efeitos a estenderem-se desde o Louisiana 

e Mississippi até o pântano da Flórida, Geórgia e Alabama. Considerando o alcance de seus 

impactos, o Katrina foi um dos desastres naturais mais devastadores da história dos EUA 

(Knabb et al., 2015). 

O número total de casos fatais conhecidos relacionados direta ou indiretamente com o 

Katrina é de 1833, de acordo com relatórios de autoridades estaduais e locais, havendo várias 

centenas de pessoas que nunca foram encontradas na sequência deste furacão (Knabb et al., 

2015). 

Um esforço de resgate em larga escala foi lançado por funcionários e cidadãos a fim 

de salvar as pessoas e animais sobreviventes, sendo que em relação a estes últimos o rescaldo 

do furacão Katrina tornou-se a génese da gestão de emergências no que diz respeito aos 

animais com a posterior criação de uma lei federal de significativa importância nos EUA, a 

Pets Evacuation and Transportation Standards Act de 2006 (PETs Act) (Knabb, Rhome, & 

Brown, 2005). Esta lei surge na sequência de um estudo de 2006 que afirma que cerca de 44% 

das pessoas que se recusaram a abandonar as suas casas, não o fizeram por se recusarem a 

partir sem os seus animais de companhia (Hurricane Katrina: Perceptions of the Affected, 

2006). 

A PETs Act assegura que os planos operacionais estaduais e locais para emergências 

atendam às necessidades de indivíduos com animais após grandes desastres ou emergências, 
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autorizando a FEMA (Federal Emergency Management Agency) a resgatar, cuidar, dar abrigo 

e suprir as necessidades básicas dos indivíduos, e a agir de igual forma com os seus animais 

(AVMA, PETS Act (FAQ), 2006). 

Aquando do Furacão Katrina não existia nos EUA uma regulamentação sobre a 

protecção de animais de companhia. Estima-se que mais de 217.000 cães e 247.000 gatos 

foram deixados para trás durante as operações de resgate aquando dos furacões Katrina e Rita 

(Belanger & Wittnich, 2008). A falta de apoio dos serviços de emergência resultou no 

abandono, ferimentos e morte de muitos animais de companhia (Decker et al, 2010). 

Actualmente com a PETs Act os animais são mais valorizados e estão mais protegidos 

pela lei dos EUA, e por isso, numa situação de catástrofe devem ser resgatados juntamente 

com as pessoas.  

 

Sismos  

Os sismos, na generalidade dos casos, são fenómenos naturais que se devem a 

movimentos que existem no contacto entre as diferentes placas tectónicas que constituem a 

superfície terrestre. Estas movimentam-se entre si provocando tensões nas rochas que se vão 

deformando ao longo do tempo podendo sofrer roturas aquando da ultrapassagem dos seus 

limites de resistência. Na consequência destas roturas são geradas vibrações, as ondas 

sísmicas, que se propagam pelo interior da crosta terrestre (ANPC, 2017). Menos comumente 

pode ter origem no interior das placas tectónicas ou surgirem na sequência da actividade 

vulcânica, como acontece no caso do Arquipélago dos Açores (Ferreira, 2005). 

No que diz respeito a placas tectónicas Portugal Continental insere-se na placa Euro-

Asiática. No seu limite sul encontra-se a falha de Açores-Gibraltar, descontinuidade tectónica 

que delimita as placas euro-asiática e africana. No seu limite Oeste encontra-se a falha dorsal 

média do Oceano Atlântico (Núcleo de Engenharia sísmica e Dinâmica de Estruturas, 2005). 

Na região norte do país os sismos são, geralmente, de menor magnitude, uma vez que são 

essencialmente de origem intra-placa e os seus períodos de retorno dos sismos de magnitude 

elevada são da ordem dos milhares a dezenas de milhares de anos (Proteção Civil, 2017). 

Os maiores sismos da história do país tiveram origem em sismos inter-placas, 

nomeadamente na falha tectónica de Açores-Gibraltar. Como exemplo destaca-se o sismo de 

1 de Novembro de 1755, com 8,75 graus na Escala de Richter, que originou um tsunami, 

sucessão de ondas gigantes formadas após um sismo cujo epicentro se localiza no mar 
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(Kanamori, 1972), para além de fenómenos de liquefacção do solo e deslizamentos de terras, 

o que provocou um grau de destruição elevada e um grande número de mortes na cidade de 

Lisboa (Proteção Civil, 2017). 

Outras zonas com um importante registo histórico em Portugal são o vale inferior do Tejo 

Loulé, Setúbal, a zona da Batalha, Alcobaça e Moncorvo, para além do Arquipélago os 

Açores sendo que neste a sismicidade, com um elevado número eventos sísmicos, decorre da 

actividade vulcânica e tectónica da crista Atlântica (Núcleo de Engenharia sísmica e 

Dinâmica de Estruturas, 2005). 

Ainda que as movimentações das placas tectónicas que afetam Portugal Continental se 

façam a um ritmo muito lento, o contexto tectónico leva a que o território Português constituía 

uma zona de sismicidade importante. A acrescentar, verifica-se que as áreas com registo de 

maior intensidade sísmica coincidem com as áreas de maior densidade demográfica assim 

como de maior tecido socioeconómico, correspondendo às zonas litorais de Portugal 

Continental, o que nos permite concluir que o risco sísmico no Continente é significativo 

(Proteção Civil, 2017). 

 

Figura 2 - Intensidade macrossísmica em Portugal (Sismicidade Histórica em Portugal, 2016). 

 

Bioterrorismo 

Segundo o CDC (Centers for Disease Control and Prevention), Bioterrorismo é a 

libertação deliberada de vírus, bactérias ou outros microorganismos, utilizados para causar 

doença ou morte em pessoas, animais ou plantas (CDC, Bioterrorism, 2017). 
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Atos de bioterrorismo variam desde uma única exposição dirigida a um indivíduo até a 

uma guerra biológica que resulta em baixas em massa. Tem claras implicações na saúde 

pública pelo impacto resultante da libertação intencional de agentes biológicos com 

capacidade de replicação e facilmente propagáveis ou transmissíveis, como por exemplo o 

vírus da varíola (CDC, Bioterrorism, 2017). 

O bioterrorismo difere de outros métodos de terrorismo pois os seus efeitos nem sempre 

são imediatamente aparentes e podendo mesmo ser difícil de distinguir de um natural surto de 

doença infecciosa (CDC, Bioterrorism, 2017). 

Portugal não fica indiferente a estas situações tendo sido publicada em 2002 a Lei de 

Combate ao Terrorismo (em cumprimento da Decisão Quadro n.º 2002/475/JAI, do Conselho, 

de 13 de Junho), actualizada em 2003 pela Lei nº 52/2003 de 22 de Agosto (Lei n.º 52/2003, 

2003). 

A seguinte tabela (Tabela 1) mostra dez doenças consideradas pelo menos por três países 

como tendo potencial de bioterrorismo, a percentagem de países que consideram a respectiva 

doença um risco de bioterrorismo (coluna A) e a percentagem desses países que prepararam 

planos de emergência específicos (coluna B). 

 

Tabela 1 - Doenças consideradas como tendo potencial de bioterrorismo (Mainegra & Abreu, 2012). 

 A (%) B(%)  A (%) B(%) 

Antraz 64.0 12.0 Peste Suína Clássica 12.0 52.0 

Influenza 

aviaria  

32.0 84.0 Peste Suína Africana 12.0 24.0 

Febre aftosa 28.0 76.0 Brucelose 12.0 8.0 

Tularemia 16.0 0.0 Encefalomielite Equina 12.0 12.0 

Botulismo 12.0 0.0 Mormo 12.0 4.0 

 

Alterações climáticas 

O aumento de desastres naturais no mundo tem influência de diversos factores, sendo 

grandemente influenciado pelo aumento populacional, pela segregação urbana, ocupação de 

áreas de risco, como as zonas costeiras, por exemplo, assim como pela evolução dos meios de 

comunicação, que permite um maior registo e disseminação de informação, e pelas alterações 

climáticas (Marcelino, 2008). 
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Desde a publicação do 4º relatório do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) que a comunidade científica tem dado um maior foco às mudanças climáticas, 

enquanto fator de influência no que diz respeito à ocorrência de desastres naturais. Segundo 

este relatório os desastres naturais com origem na atmosfera têm tendência a aumentar, como 

consequência do aquecimento global (IPCC, Climate Change 2007: The Physical Science 

Basis, 2007) . 

Na década de 70 houve uma média de 90 desastres naturais por ano, tendo este número 

aumentado para mais de 260 na década de 90, como é possível verificar no gráfico na seguinte 

imagem (Figura 3) (EM-DAT, 2007). 

 

 

Figura 3 - Frequência anual de desastres no mundo (1900-2006) (EM-DAT, 2007). 

 

 

Através do Relatório da UNEP (United Nations Environment programme) relativo à 

emissão de gases com efeito de estufa é-nos possível verificar que no mesmo período, entre as 

décadas de 70 e 90, a quantidade de gases com efeitos de estufa também aumentou, tendo 

continuado em ascendência até aos dias de hoje, como se verifica na seguinte imagem (Figura 

4). 
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Figura 4 - Emissão global de gases com efeito de estufa e CO2 entre 1970 e 2016 (UNEP, 2017). 

 

A interferência humana no clima é real e atual, tendo já levado a alterações recentes no 

clima com impacto nos sistemas naturais e humanos por todo o mundo. (IPCC, 2014) 

Para um cenário de um aquecimento global de 2 graus Celsius ao longo das próximas 

décadas, prevê-se um aumento nas taxas de precipitação dos ciclones tropicais na ordem dos 

10 a 15%, assim como um aumento de 1 a 10% na intensidade dos mesmos por todo o 

planeta, que em conjunto com a subida do nível do mar, levam a um agravamento do seu 

potencial destrutivo (GFDL, 2018; IPCC,2013). 

Os efeitos do aquecimento global também se fazem sentir no que diz respeitos aos 

incêndios florestais. Os níveis de precipitação e humidade do solo, assim como o 

prolongamento das estações quentes e aumento das suas temperaturas estão a tornar as 

florestas em autênticas acendalhas durante a época de fogos florestais. O maior perigo vem 

das áreas inicialmente húmidas, com uma maior densidade florestal, que à medida que ficam 

mais secas e quentes se tornam as mais ameaçadas por estes eventos. 

Um estudo realizado em 2010 (Pechony & Shindell, 2010) concluiu que até ao final do 

século XVIII, os fogos florestais derivavam primariamente do clima, sendo a influência 

humana relativamente pequena. Aquando da Revolução Industrial, houve um crescimento 

exponencial da população humana, e aí as elevadas taxas de queima de combustíveis fósseis 
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levaram ao início do aquecimento global, tendo o número de incêndios aumentado, ainda que 

de origem maioritariamente com causas humanas diretas (Pechony & Shindell, 2010). 

As simulações climáticas deste estudo prevêem um aquecimento significativo durante 

o próximo século, que em conjunto com os períodos de seca a nível regional conduzirão a um 

rápido aumento dos incêndios após 2050, ainda que com variações entre regiões devido ao 

ciclo hidrológico de cada região (Pechony & Shindell, 2010) . 

Portugal, por se situar no sul da Europa, encontra-se entre os países do velho 

continente mais propícios a sofrer com aos impactos das alterações climáticas. Prevê-se pelo 

menos uma duplicação da potencial área consumida pelos incêndios florestais, mas também 

um aumento do número de mortes por calor por ano, assim como fortes reduções nas zonas de 

baixos caudais devido à seca no sul da Europa. Prevê-se ainda, a nível europeu, um aumento 

do número de pessoas vitimizadas pelas secas relativamente aos valores atuais, sendo que 

metade se encontrará na região do sul do continente. Nesta mesma região, os danos pelas 

inundações marítimas podem triplicar, prevendo-se um aumento dos custos próximo dos 

500% (IPCC, 2014). 

 

Medicina veterinária e saúde pública 

A Medicina Veterinária nasce primeiramente da necessidade de promover a saúde 

animal, minimizando os prejuízos causados pelas doenças que os atingiam. Com o 

desenvolvimento das ciências da saúde ao longo do tempo e o surgimento de medicina 

veterinária preventiva, os médicos veterinários começaram a ser recrutados também para a 

promoção da saúde humana.  

A globalização veio intensificar o tráfego de pessoas, alimentos e bens de consumo 

entre os países de todo o mundo, trazendo consigo novos desafios, pois ao mesmo tempo 

permitiu a transmissão de doenças para além fronteiras, permitindo que muitas destas se 

estabelecessem em lugares onde antes não existiam. Tornou-se com isto essencial que os 

profissionais da saúde eliminem as fontes de contaminação e limitem a proliferação das 

doenças nas suas áreas de responsabilidade (Menezes, 2005). 

O conceito “One Health” reconhece que a saúde das pessoas está ligada à saúde 

animal e ambiental. É definido como uma abordagem colaborativa, multissetorial e 

transdisciplinar, que reconhece a interconexão entre pessoas, animais e o seu ambiente 
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compartilhado, para assim alcançar ótimos resultados de saúde (CDC, One Health Basics, 

2018). 

Com o conceito “One Health” é assumida a importância do médico veterinário 

enquanto profissional capaz de assegurar a saúde da população humana e animal, sendo o seu 

trabalho crucial para o desenvolvimento da humanidade em equilíbrio com o meio ambiente e 

com os animais que aqui habitam (Menezes, 2005). 

 

 Animais de companhia em risco 

Segundo um estudo realizado pela GfK Track.2Pets, apresentado em 2015, cerca de 2 

milhões (54%) de lares portugueses possui, pelo menos, um animal de companhia 

(GfKTrack.2PETs, 2015). Assim sendo, as organizações governamentais responsáveis pela 

gestão de emergências precisam estar preparados para a evacuação de um número elevado de 

animais de companhia no caso de uma situação de catástrofe ocorrer.  

As dificuldades na integração dos esforços e recursos do governo podem levar a 

terríveis circunstâncias para os animais de companhia, assim como a má coordenação e 

comunicação entre agências de bem-estar animal e humano. A falha em considerar o risco 

para os animais e seus detentores pode resultar em impactos adversos à saúde para ambos. 

Os dois pontos principais na relação entre animais de companhia e as situações de 

catástrofe são a possibilidade dos animais de companhia representarem risco para os 

humanos, abrangendo a influência de animais no comportamento de evacuação humana e 

questões de saúde e segurança, a perda de animais e psicopatologia, o risco de surtos de 

doenças, a segurança dos profissionais frente a animais de companhia e detentores sob stresse 

e aumento de mordidas de animais de companhia. O laço emocional entre humanos e animais 

pode influenciar a prontidão para evacuar. Heath (2001) chegou à conclusão que o fracasso de 

evacuação em famílias com animais de companhia era maior do que em famílias com crianças 

(Heath et al., 2001b). Contudo, nos agregados familiares onde os animais eram geralmente 

geridos de forma mais responsável, como nas visitas regulares ao médico veterinário, os 

animais tinham menos probabilidades de influenciar adversamente a evacuação atempada 

(Heath et al., 2001b). 

O outro ponto a considerar é o risco a que estão sujeitos os próprios animais de 

companhia, envolvendo questões de abandono, o seu destino nas mãos de humanos mal 

preparados, a possibilidade de serem ignorados ou uma mera reflexão tardia no maneio de 
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emergências com os animais, as suas vulnerabilidades e falta de preparação dos médicos 

veterinários (Travers et al., 2017). 

As lições aprendidas com erros do passado como no Furacão Katrina devem servir de 

modelo à instauração de planos de emergência para animais, mas para isso é necessário 

conhecer qual o nível de preparação e conhecimento da população sobre preparação para 

situações de catástrofe no que diz respeito aos seus animais de companhia, sendo esse o 

objectivo do presente estudo. 

 

Um plano de emergência dirigido para animais de companhia 

Apesar desse crescente de informação, os animais de companhia continuam excluídos 

dos planos de preparação na maioria dos países. Os planos estão focados em salvar vidas 

humanas e são, por isso, os animais os que mais ricos correm, uma vez que eles não são a 

prioridade após as catástrofes. As consequências destas geralmente resultam de fatores pré-

existentes, e não de condições que surgem apenas como resultado do desastre, sendo o 

abandono dos animais de companhia é uma das principais consequências dos desastres. 

O abandono de animais de companhia após a tempestade de fogo de Oakland, 

Califórnia, em 1991, foi associado a animais de companhia que não possuíam uma coleira que 

identificasse o nome e morada do detentor, assim como, a animais jovens ou sexualmente 

intactos (Heath et al., 1998). Os detentores que eram clientes assíduos de um médico 

veterinário eram menos propensos a perder animais de companhia no fogo (Harris, 1996). 

Fatores de risco para a falha de evacuação dos animais de companhia depois de um 

descarrilamento de comboio com a libertação de gás nocivo incluiu um vínculo fraco entre o 

detentor e o animal, baixos níveis de preparação, possuir muitos animais e não ter caixas 

transportadoras para gatos (Heath et al., 2001a). Assim, os padrões de gerenciamento de 

animais de companhia na fase pré desastre parecem prever a capacidade dos detentores de 

fornecer protecção ao seu animal de companhia aquando de uma emergência (Heath at al., 

2001a). 

Incluir os animais de companhia nos planos de emergência ajuda a capacidade de 

resposta dos detentores aquando da necessidade de pôr os planos em prática. Os animais 

deixados para trás durante um desastre provavelmente serão feridos, perdidos ou mortos. 

Deixar animais de companhia fora dos planos de evacuação pode colocar animais de 

companhia, donos de animais e socorristas em perigo. 
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Para iniciar um plano de preparação para catástrofes é importante que os detentores 

estejam familiarizados com os diferentes tipos de catástrofes que podem afetar a sua área de 

residência e considerar as opções disponíveis para cuidar dos seus animais. 

Antes de uma catástrofe ocorrer é fundamental certificar-se de que os animais usam 

coleira e identificação electrónica com as informações de contacto actualizadas uma vez que 

esta é melhor forma de reunir os detentores com os respectivos animais caso aconteça a sua 

separação (AVMA, Pets and Disasters, 2019).  

No caso de uma evacuação ser necessária é preciso ter todos os meios preparados para 

o deslocamento dos animais. Assim, manter uma caixa transportadora para os seus animais de 

companhia, esta também com as informações relativas aos animais e respectivos detentores, 

e/ou uma trela junto da saída poderá agilizar o momento da evacuação. É importante 

familiarizar os animais com as caixas transportadores de forma a facilitar a sua entrada na 

mesma e diminuir o stresse dos animais mas, também garantir um meio de transporte, que 

tanto pode ser conseguido junto de vizinhos como das autoridades locais caso os detentores 

não possuam um meio próprio.  

Se a possibilidade de abrigo se encontrar dentro da área de residência é preciso ter em 

conta alguns aspectos importantes como sejam eleger uma zona da casa segura, de preferência 

com poucas ou nenhumas janelas, que seja livre de produtos tóxicos e plantas e cujas 

pequenas áreas/aberturas estejam fechadas a fim de evitar que os animais assustados possam 

entrar e ficar presos (CDC, Disaster Preparedness for Your Pet, 2018). 

No outro extremo, caso seja necessário o abrigo fora da residência é importante entrar 

em contacto com as autoridades responsáveis pelo gerenciamento de emergências a fim de ser 

saber se estas têm espaços onde seja possível acomodar as pessoas e seus respectivos animais. 

Caso não seja possível, alternativas podem ser encontradas em clínicas veterinárias ou abrigos 

para animais, junto de familiares/amigos fora da área de evacuação e até mesmo em hotéis 

que aceitam animais de companhia (CDC, Disaster Preparedness for Your Pet, 2018).  

Aquando da elaboração de um plano, a organização de um Kit para catástrofes é 

fundamental quando se trata de salvaguardar a saúde dos animais de companhia. 

Segundo a AMVA um Kit para catástrofes deve conter um armazenamento de água e 

alimento não perecível para um período de pelo menos três a sete dias e respectivos 

recipientes (AVMA, Pets and Disasters, 2019). Já o CDC aconselha a que armazene para um 

período de 2 semanas (CDC, Disaster Preparedness for Your Pet, 2018). O alimento e água 

armazenados devem ser trocados com alguma frequência de forma a manter os prazos de 
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consumo dentro da validade e, assim como a medicação, e documentos, serem armazenados 

dentro de recipientes à prova e água.  

Em relação à medicação que os animais possam estar a tomar a CDC aconselha a que 

se mantenha uma reserva para pelo menos 2 semanas e, respectivas instruções de 

administração. No que diz respeito à documentação deve-se guardar cópias dos registos 

médicos e de vacinação assim como fotos do animal (CDC, Disaster Preparedness for Your 

Pet, 2018). 

Para além das trelas/coleiras e caixas transportadoras já mencionados, um Kit para 

situações de catástrofe deve conter mantas e brinquedos, que sendo elementos familiares aos 

animais podem ajudar na redução do stresse, mas também sacos para fezes e caixas de areia e 

outros itens que poderão ser úteis na higienização do local de abrigo (CDC, Disaster 

Preparedness for Your Pet, 2018).  

Possuir um livro e Kit de primeiros socorros para os animais e companhia poderá ser 

igualmente útil. 

O objetivo deste estudo consistiu em avaliar o nível de conhecimento e preparação de 

detentores para situações de catástrofe no que diz respeito aos seus animais de companhia. 
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III - Material e métodos 

 

Foi realizado um estudo transversal descritivo com início em Setembro de 2018 que 

terminou no final de Novembro de 2018 com o intuito de avaliar o nível de preparação dos 

portugueses para situações de catástrofe no que diz respeito aos seus animais de companhia. 

Neste estudo foi determinado o tamanho da amostra de acordo com a fórmula de cálculo do 

tamanho da amostra. Para estimar essa proporção efectuou-se o cálculo do tamanho da 

amostra com um intervalo de confiança de 95%, 138 + 10%, foram necessários 155 

participantes, estimando uma prevalência esperada de 10% e 5% de precisão absoluta 

 

Tipo de amostra 

Dada a impossibilidade do estudo incidir sobre toda a população nacional foi 

necessário selecionar uma amostra. O procedimento de amostragem foi do tipo “acidental” ou 

“incidental” em que os sujeitos participantes eram indivíduos, de idade superior ou igual a 18 

anos, que em determinado momento se deslocaram ao Hospital Veterinário de Referência 

Montenegro, na área metropolitana do Porto, e que consentiram responder ao questionário, 

após esclarecimento sobre a pesquisa. Utilizou-se, portanto, uma amostra de conveniência. 

Para a seleção das unidades amostrais da pesquisa estabeleceram-se alguns critérios de 

inclusão visando a padronização da mesma.   

 

Cálculo o número de unidades de amostragem 

Para o cálculo do tamanho da amostra, de modo a garantir a representatividade da 

população, utilizou-se a seguinte fórmula (Thrusfield, 1995):  

n = Zα2(pxq) / E2  

Em que:  

n = tamanho da amostra desejável 

Zα = 1,96 (constante que se refere ao número exacto de desvio-padrão para um nível de 

confiança de 95%) 

p = 0,1 (estimativa inicial de prevalência) 

q = 1-p = 0,9 

E = 0,05 (erro assumido – assumiu-se um erro de 0,05)  
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A amostra incluiu 155 unidades de amostragem. Às iniciais 138 foram adicionadas 

mais 10% de unidades de amostragem, tendo sido tomada em consideração as dificuldades 

que surgiriam na obtenção de informação pela não resposta ou, dada a possibilidade de 

ocorrerem casos de não retorno.  

Verificou-se a facilidade de leitura e a forma de apresentação do questionário através 

de pré-testagem. A validação do conteúdo consistiu em averiguar se o questionário realmente 

apresentava o universo de situações que se pretendia medir, se o conjunto era abrangente e o 

conteúdo representativo e se relacionava com os objectivos do estudo. 

 

Estrutura do questionário 

Este questionário foi desenvolvido com base em guias de preparação para situações de 

catástrofe relativos aos animais de companhia disponibilizados pelo CDC e pela AVMA 

(CDC, Disaster Preparedness for Your Pet, 2018) (AVMA, Pets and Disasters, 2019). No 

questionário, existiam questões para caracterização demográfica, como sexo e idade da 

população inquirida, questões relacionadas com os seus animais de companhia, como número, 

espécie, estado vacinal, entre outros, assim como questões relativas ao conhecimento e 

comportamentos individuais para lidar com situações de catástrofe. As 25 questões eram 

maioritariamente de resposta curta e dicotómica do tipo: Sim/Não. O questionário continha 

também questões de escolha múltipla e de ordenação segundo uma escala de Likert (Likert, 

1932), sendo que o questionário se encontra em anexo (Anexo I). 

A distribuição das 25 questões do questionário deu-se da seguinte forma: 

 2 Questões para caracterização da população (1-2); 

 6 Questões relativas aos animais ao cuidado dos respectivos respondentes (3-8); 

 17 Questões relativas aos conhecimentos e comportamentos considerados preventivos 

no que diz respeito a situações de catástrofe. 

 

Considerações éticas 

O presente estudo teve parecer favorável da Comissão de Ética da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro - Doc12-CE-2019. 

O consentimento informado por escrito foi obtido de cada participante após terem sido 

informados de que sua participação era voluntária e a sua recusa em participar não teria 
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consequências negativas. Todos os dados foram mantidos anónimos e confidenciais durante 

todo o estudo. 

 

Análise de dados 

A análise estatística foi efetuada com recurso ao programa Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) version 22. A análise descritiva foi usada para descrever as 

características demográficas, assim como as atitudes e práticas. O teste de Qui-quadrado e o 

Teste Exato de Fisher foram aplicados para o estudo da relação entre as variáveis 

demográficas e as variáveis categóricas. Um nível de significância de p <0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. 

A média e o desvio-padrão foram usados no estudo do grau de importância atribuído 

pelos detentores a diferentes itens. 

O teste t de Student foi usado para comparar as médias de entre 2 amostras independentes. 

Um nível de significância de p <0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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IV – Resultados 

 

Neste Capítulo apresentam-se os resultados obtidos referentes à aplicação do 

questionário. Estes são apresentados em tabelas, nas quais se encontra omitida a fonte, local e 

a data respectiva, dado que se referem a este trabalho de investigação. A amostra da 

população em estudo é constituída por 155 detentores de animais de companhia. 

Todos estes detentores tinham pelo menos 18 anos de idade. A maioria dos 

participantes era do sexo feminino (74,8%) e relativamente à faixa etária, mais de metade dos 

inquiridos (57,1%) era de idade inferior a 35 anos. 

A maioria dos respondentes possui 2 ou mais animais domésticos ao seu cuidado 

(40,6%). Destes, 80,6% (n=125) eram cães, 49,0% (n=76) eram gatos e 21,3% (n=33) 

correspondiam a animais de outras espécies. Na grande maioria dos casos os donos 

consideraram que os seus animais estavam corretamente vacinados (89,0%; n=138) e 

correctamente desparasitados (93,5%; n=145). 

Cerca de 47,7% dos detentores referiram que os seus animais possuíam identificação 

eletrónica (microchip). Contudo, apenas 22,6% responderam que os seus animais eram 

portadores de coleira com identificação dos respetivos detentores. 

 

Conhecimentos, práticas e atitudes sobre prevenção de desastres e educação em animais 

de companhia 

A Tabela 2 mostra que 53,5% dos respondentes já pensou na possibilidade de ocorrer 

uma catástrofe enquanto 46,6% nunca pensaram em tal possibilidade. Em relação aos 

inquiridos que assumem já ter reflectido na possibilidade de ocorrência de uma catástrofe, a 

catástrofe com maior número de selecções corresponde aos terramotos (75,9%), seguido de 

ataque terrorista, bioterrorista ou de outro tipo (31,3%), furacão (28,9%) ou tsunami (16,7%). 

No caso de ocorrer uma catástrofe, 96,1% dos inquiridos assume querer que o seu 

animal de companhia se mantenha consigo, enquanto que apenas 3,9% considerou a hipótese 

de reencaminhar o/os seu/seus animais para um centro de acolhimento.  

Dos inquiridos, 47,7% responderam que mantém um lugar seguro na sua habitação 

onde fosse possível manter os seus animais em caso de catástrofe com as condições mínimas 

de sobrevivência (água, comida, ar corrente, etc.). Os detentores com cães ao seu encargo 

responderam mais frequentemente que “sim” face a esta questão em comparação com os 
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detentores de animais de outras espécies. As diferenças encontradas foram estatisticamente 

significativas (p=0,009). 

Apenas 21,3% dos inquiridos referiram ter conhecimento da existência de um Kit para 

situações de catástrofe para animais de companhia, contudo, 40,6% disse possuir algum tipo 

de Kit médico de urgência apto para animais. 

Aos inquiridos que afirmaram possuir um Kit médico de urgência, 63 no total, foi 

perguntado se o mesmo Kit se encontrava numa localização conhecida por todos os habitantes 

da casa. Destes 95,2% responderam que a localização era conhecida por todos e apenas 4,8% 

responderam que a localização do Kit não era conhecida por todos. 

Foi questionado os detentores se na eventualidade de ocorrer uma catástrofe no 

momento de aplicação do questionário, teriam disponível alguma reserva de alimento e água 

potável de emergência para um período de, pelo menos, 1 semana para os seus animais de 

companhia. Para esta questão obtiveram-se 61,3% de respostas afirmativas. 

 Perguntou-se aos inquiridos se, no caso de manter os seus animais enjaulados ou 

acorrentados, consideraria a hipótese de soltar os seus animais numa situação de catástrofe, 

obtendo-se 85,2% de respostas afirmativas.  

  Em relação à socialização dos animais, 67,1% dos detentores inquiridos respondeu que 

todos os seus animais estavam sociabilizados, tanto para conviver com pessoas que lhes eram 

estranhas, como com outros animais. Foram os detentores de cães os que responderam mais 

frequentemente que “sim” face a esta questão em comparação com os detentores de outros 

animais. As diferenças encontradas foram estatisticamente significativas (p=0,003). 

  A grande maioria dos respondentes (94,8%) referiu não conhecer os planos da 

Proteção Civil da sua zona de residência, nomeadamente, os locais estipulados para receber a 

família e se estavam previstos receber os seus animais numa situação de catástrofe. 

 Foi questionado aos detentores se no presente momento, no caso de uma catástrofe 

ocorrer, teriam preparado um local alternativo para a estadia dos seus animais. A grande 

maioria respondeu que não tinha preparado qualquer local (65,8%) alternativo, sendo que 

foram os detentores de cães os que responderam mais frequentemente que “não” face a esta 

questão em comparação com os detentores de animais de outras espécies. As diferenças 

encontradas foram estatisticamente significativas (p=0,046). 

 Quase todos os detentores inquiridos responderam (98,1%) haver alguém, para além 

das pessoas com quem partilham casa, com conhecimento de quais e quantos animais viviam 

consigo. 
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Em relação à caixa transportadora para animais, 46,5% dos detentores inquiridos 

responderam que os seus animais se encontram treinados para a mesma e 90,3% considerou 

ainda ser importante treinar os animais para serem transportados na caixa transportadora. Os 

detentores de cães responderam mais frequentemente que “sim” face a esta questão em 

comparação com os detentores de animais de outras espécies. As diferenças encontradas 

foram estatisticamente significativas (p=0,009). 

Entre os 155 respondentes, 79,4% diz-se interessado em participar numa formação 

sobre como atuar perante uma situação de catástrofe em relação aos seus animais de 

companhia. 

   

Tabela 2 - Conhecimentos, práticas e atitudes sobre prevenção de desastres e educação em animais de 

companhia (n=155) 

Itens sobre conhecimentos, práticas e atitudes sobre prevenção de 

desastres e educação em animais de companhia 

Frequênci

a 

% 

Alguma vez pensou na possibilidade de ocorrer uma catástrofe?   

Sim 83 53,5 

Não 72 46,5 

Que tipo de catástrofe? (n=83)   

Terramoto  63 75,9 

Tsunami 14 16,7 

Furacão 24 28,9 

Ataque (terrorista, bioterrorista, etc.) 26 31,3 

No caso de ocorrer uma catástrofe acha que o seu animal de 

companhia se vai manter consigo ou será reencaminhado para um 

centro de acolhimento? 

  

Mantem-se comigo 149 96,1 

Será reencaminhado para um centro de acolhimento 6 3,9 

Mantém algum lugar seguro na sua habitação onde possa manter 

os seus animais em caso de catástrofe com as condições mínimas 

de sobrevivência (água, comida, ar corrente…)? 

  

Sim 74 47,7 

Não 81 52,3 
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Já ouviu falar de um Kit animal para situações de catástrofe?   

Sim 33 21,3 

Não 122 78,7 

Possui algum Kit médico de urgência para animais?   

Sim 63 40,6 

Não 92 59,4 

O Kit médico está numa localização conhecida por todos os 

habitantes da casa? (n=63) 

  

Sim 60 95,2 

Não 3 4,8 

Neste momento, caso houvesse uma catástrofe teria disponível 

alguma reserva de alimento e água potável de emergência para 

pelo menos 1 semana para os seus animais de companhia? 

  

Sim 95 61,3 

Não 60 38,7 

No caso de manter os seus animais enjaulados ou presos 

consideraria a hipótese de soltar os seus animais numa situação de 

catástrofe? 

  

Sim 132 85,2 

Não 23 14,8 

Todos os seus animais estão sociabilizados, tanto para conviver 

com pessoas que lhes sejam estranhas, como com outros animais? 

  

Sim 104 67,1 

Não 51 32,9 

Conhece os planos da Proteção Civil da zona onde se insere, 

nomeadamente os locais estipulados para receber a sua família e 

se estão previstos receber os seus animais numa situação de 

catástrofe? 

  

Sim 8 5,2 

Não 147 94,8 

Neste momento, no caso de uma catástrofe teria preparado um 

local alternativo para a estadia dos seus animais? 
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Sim 53 34,2 

Não 102 65,8 

Há alguém para além das pessoas que vivem na mesma casa que a 

sua que tem conhecimento de quantos animais vivem consigo? 

  

Sim 152 98,1 

Não 3 1,9 

Os seus animais encontram-se treinados para a transportadora?   

Sim 72 46,5 

Não 83 53,5 

Acha importante treinar os animais para a transportadora?   

Sim 140 90,3 

Não 15 9,7 

Gostaria de fazer uma formação sobre o que devo fazer ao meu 

animal numa situação de catástrofe? 

  

Sim 123 79,4 

Não 32 20,6 

 

 

Atribuição do grau de importância a itens importantes numa situação de catástrofe para 

o animal de companhia. 

A Tabela 3 apresenta o nível de importância que os detentores ou detentores legais 

atribuíram a componentes de um Kit de emergência numa lista de itens e, a outros itens onde 

todos são considerados como indispensáveis para os animais numa situação de catástrofe. 

Contudo, quando questionados não foi explicado aos detentores que alguns destes itens eram 

constituintes do Kit de catástrofe para animais de companhia, sendo pedido que atribuíssem a 

cada um dos itens um grau de importância para uma situação de catástrofe. 

A grande maioria (98,1%) atribuiu importância elevada à água potável e ao alimento, 

atribuindo uma (pontuação de 4 ou 5 num máximo de 5), tendo a média deste item sido de 

4,92 (desvio-padrão 0,491).  

Quanto à importância atribuída aos recipientes para água e comida, pouco mais de 

metade (56,1%) atribuiu importância elevada (pontuação de 4 ou 5 num máximo de 5). A 

média deste item foi de 3,5 (desvio-padrão 1,397). 
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Relativamente ao item “brinquedos” 37,4% dos respondentes não lhe atribuíram 

qualquer importância e 40,7% atribuíram-lhe baixa importância (pontuação de 1 ou 2 num 

máximo de 5). A média deste item foi de 1,30 (desvio-padrão 1,316). 

Quanto à documentação e registos médicos do animal, cerca de metade dos 

respondentes atribuíram-lhe importância elevada (57,4%). A média deste item foi de 3,54 

(desvio-padrão 1,411). 

Relativamente às redes mosquiteiras, 24,5% não lhe atribuíram qualquer importância, 

e 68,3% atribuíram uma importância baixa a média (1 a 3 num máximo de 5). A média deste 

item foi de 1,77 (desvio-padrão 1,376). 

Relativamente aos sacos para os dejectos e, caixas de areia no caso dos gatos, apenas 

32,9% atribuíram importância elevada (pontuação de 4 e 5 num máximo de 5). A média deste 

item foi de 3,5 (desvio-padrão 1,397). 

Quanto às caixas transportadoras, a maioria atribui-lhe uma importância média (valor 

3; 29,7%). De salientar que 5,8% dos respondentes não lhe atribuíram qualquer importância. 

A média deste item foi de 3,25 (desvio-padrão 1,411). 

Mais de três quartos dos respondentes (75,5%) atribuíram importância elevada às 

mantas (pontuação de 4 e 5 num máximo de 5). Embora 8,4% não lhe atribuíram importância 

nenhuma ou atribuíram baixa importância (pontuação de 0 a 2). A média deste item foi de 

3,95 (desvio-padrão 1,167). 

Quanto às trelas e coleiras, a maioria (62,0%) atribuíram importância elevada 

(pontuação de 4 e 5 num máximo de 5). A média deste item foi de 3,52 (desvio-padrão 1,513). 

A maioria dos respondentes atribuiu qualquer grau de importância a 9 itens (48,4%), 

seguindo-se 8 itens (21,9%). 

 

Tabela 3 - Atribuição de grau de importância a itens associados a animais numa situação de catástrofe 

para o seu animal de companhia (n=155) 

 0 

(%) 

1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

Méd

ia 

Desvio-

padrão 

Água potável e comida 0,0 1,3 0,0 0,6 1,3 96,8 4,92 0,491 

Recipientes para água e 

comida 

3,2 7,7 11,6 21,3 25,8 30,3 3,5 1,397 

Brinquedos 37,4 23,9 16,8 16,8 3,2 1,9 1,30 1,316 



29 
 

Documentação e registos 

médicos do animal 

3,9 5,8 12,9 20,0 24,5 32,9 3,54 1,411 

Redes mosquiteiras 24,5 20,0 20,6 27,7 3,2 3,9 1,77 1,376 

Sacos para os dejectos e 

caixas de areia para 

gatos 

15,5 7,7 21,9 21,9 18,7 14,2 2,63 1,60 

Caixas transportadores 5,8 7,1 11,6 29,7 23,9 21,9 3,25 1,411 

Mantas 3,9 0,6 3,9 16,1 39,4 36,1 3,95 1,167 

Trelas e coleiras 8,4 3,9 8,4 17,4 31,0 31,0 3,52 1,513 

Nota: 0 a 5 representam o grau de importância em que 0 é sem qualquer importância e 5 é de 

extrema importância 

 

Diferenças em relação ao tipo de animal de companhia relativamente ao grau de 

importância atribuído a itens numa situação de catástrofe 

O teste t de Student revelou que relativamente à pontuação média atribuída aos 

seguintes itens, os detentores que tinham cães atribuíram um valor mais elevado: água potável 

e comida (t=4,656; p=0,033), trelas e coleiras (t=9,770; p=0,002) e mantas (t=13,393; 

p=0,000) (Tabela 4). 

Não se encontraram diferenças significativas em relação ao sexo dos detentores. 

 

Tabela 4 - Diferenças em relação ao tipo de animal de companhia relativamente ao grau de importância 

atribuído a itens numa situação de catástrofe 

Variável Detentore de 

cão  

(n=125) 

Detentore de 

outro animal 

(n=30) 

Teste 

estatístico 

p 

Água potável e comida 4,94 (0,408) 4,83 (0,747) t= 4,656 0,033 

Recipientes de água e 

comida 

3.51 (1,406) 3,43 (1,382) t= 0,006 0,938 

Brinquedos 1,35 (1,321) 1,10 (1,296) t= 2,015 0,158 

Documentação/registos 

médicos 

3,63 (1,383) 3,17 (1,487) t= 0,575 0,449 
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Redes Mosquiteiras 1,86 (1,372) 1,40 (1,354) t=0,083 0,774 

Sacos/liteiras 2,66 (1,617) 2,53 (1,548) t=0,110 0,741 

Caixas transportadoras 3,19 (1,418) 3,47 (1,383) t=0,290 0,591 

Trelas e coleiras 3,90 (1,174) 1,90 (1,709) t=9,770 0,002 

Mantas 4,09 (0,984) 3,37 (1,629) t=13,393 0,000 
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V - Discussão 

 

O presente estudo teve como objectivo analisar o conhecimento de detentores de 

animais de companhia relativamente a catástrofes naturais ou causadas por intervenção 

humana e avaliar a sua preocupação e nível de prevenção perante a ocorrência destas 

situações.  

Os resultados do questionário permitirão identificar áreas problemáticas, onde os 

médicos veterinários podem intervir, informando e aconselhando os detentores, de modo a 

que estes tenham mais e melhores atitudes e práticas preventivas com os seus animais de 

companhia no que diz respeito à possível ocorrência de uma situação de catástrofe.  

A maioria dos respondentes, 80,6%, possuía cães ao seu cuidado enquanto 49,0% 

eram detentores de gatos e finalmente 21,3% correspondiam a animais de outras espécies. A 

grande maioria dos detentores que responderam ao inquérito era do sexo feminino tendo a 

generalidade dos inquiridos idade inferior a 35 anos. 

Menos de metade dos detentores inquiridos referiu que os seus animais possuíam 

identificação electrónica, e um número inferior referiu que os seus animais eram portadores 

de coleira com identificação dos respetivos detentores. Não foram encontrados na consulta 

bibliográfica estudos, possíveis de serem comparados com este, relativos à identificação dos 

animais de companhia em Portugal e até mesmo noutros países de carácter socioeconómico 

semelhante. No nosso país, só mais recentemente com a criação de novas leis de protecção 

animal é que os animais de companhia ganharam um novo espaço dentro das famílias 

portuguesas, começando a ser encarados de uma forma mas cuidada por estas. Ainda assim é 

notável a falta de consciencialização dos detentores inquiridos relativamente à importância da 

identificação dos animais a seu cuidado, tendo em conta que segundo a legislação Portuguesa 

é obrigatória a identificação de todos os cães, gatos e furões que permaneçam em território 

nacional de acordo com DL nº 82/2019, de 27 de junho de 2019. 

No que diz respeito à consciencialização dos respondentes relativamente à 

possibilidade de ocorrência de catástrofes na sua área de residência, pouco mais de metade 

(53,5%) afirmou já ter considerado essa hipótese como possível de acontecer. Num estudo 

realizado em Zhejiang, na China, relativo à ocorrência de tufões os resultados foram 

semelhantes, 50,7% dos inquiridos consideraram estes eventos como ameaças à sua saúde e 

42,2% assumiram ter receio relativamente à sua vida (Zhang, et al., 2017). 
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No caso de ocorrer uma catástrofe a quase totalidade dos inquiridos, 96,1%, assumiu 

querer que o seu animal de companhia permanecesse consigo. Uma percentagem muito 

semelhante (94,8%) referiu desconhecer os planos da Proteção Civil da sua área de residência, 

nomeadamente se existiam locais que permitam o acolhimento tanto da família como dos 

respectivos animais. Esta falta de informação dos detentores a cerca dos planos de emergência 

da Proteção Civil pode dificultar o resgate de pessoas, que muitas vezes se recusam a 

abandonar os seus lares sem levar consigo o seus animais de companhia. E, para além de 

poder afetar o estado emocional dos detentores pode levar a uma má preparação destes no que 

diz respeito aos seus animais, caso estes tenham que permanecer nas suas casas.  

Por outro lado, mais de metade (65,8%) referiu não ter um lugar alternativo, como 

casa de familiares ou amigos, para a estadia dos seus animais no caso de uma evacuação ser 

necessária, sendo os detentores de cães os que mais responderam negativamente. Isto pode 

dever-se à localização do hospital veterinário onde foram realizados os questionários, que se 

situa na zona metropolitana do Porto, onde a grande maioria das habitações se encontram em 

prédios, muitas vezes não aptas para receber animais. Estes resultados são interessantes tendo 

em conta que um estudo realizado na cidade de Washington determinou que cerca de 80% das 

pessoas que foram evacuadas com os seus animais após um derrame de matérias químicos 

perigosas encontraram acomodação junto de família e amigos (Heath et al., 2015). 

Quase todos os detentores inquiridos responderam (98,1%) haver alguém, para além 

das pessoas com quem partilham casa, com conhecimento de quais e quantos animais viviam 

consigo. Este é um ponto importante que não foi possível de comparar com outros artigos, 

mas que se pode justificar pelos valores não individualistas pelos quais se rege a nossa 

sociedade, com uma base familiar forte típica dos países do sul da europa. No caso de ser 

necessário o resgate de animais, o conhecimento de quais animais são esperados de se 

encontrar em cada casa por parte de outras pessoas permite às equipas de resgate se 

certificarem de que resgatam todos os animais que habitam a casa. 

Apenas 21,3% dos inquiridos referiram ter conhecimento da existência de um Kit para 

situações de catástrofe para animais de companhia, e 40,6% disse possuir algum tipo de Kit 

médico de urgência apto para animais. Estes valores mostram-se baixos quando comparados 

com o grau de importância dos mesmos, e revelam que as respondentes ainda que possam 

manter em suas casas constituintes do Kit, estes não se encontram organizados de forma a 

facilitar a sua utilização numa situação de emergência.  
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Os detentores foram questionados se na eventualidade de ocorrer uma catástrofe 

teriam disponível alguma reserva de alimento e água potável de emergência para um período 

de, pelo menos, 1 semana para os seus animais de companhia. Para esta questão obtiveram-se 

61,3% de respostas afirmativas. Não foram encontrados artigos em animais sobre este 

assunto. Num estudo conduzido em Auckland, EUA, os valores assemelharam-se, mas a 

questão centrava-se no nível de preparação para catástrofes no que diz respeito à população 

humana. Nesse estudo, cerca de 53% dos inquiridos acreditava ser auto-suficiente, ou seja, ter 

uma quantidade de comida e água para pelo menos 3 dias (Rañeses et al., 2018). 

 Na eventualidade de manter os seus animais enjaulados ou acorrentados, 85,2% dos 

inquiridos considerou a hipótese de soltar os seus animais numa situação de emergência, não 

tendo sido encontrados estudos possuindo dados possíveis de serem comparados com obtidos 

nesta questão. Esta situação é perigosa pois aumenta a quantidade de cães errantes e 

abandonados que se podem tornar agressivos, causar acidentes, morrer sem cuidados ou 

perderem-se para sempre uma em conta que menos de 50% respondeu que os seus animais 

não possuíam microchip electrónico. 

Em relação à socialização dos animais, 67,1% dos detentores inquiridos respondeu que 

todos os seus animais estavam sociabilizados, tanto para conviver com pessoas que lhes eram 

estranhas, como com outros animais. Foram os detentores de cães os que responderam mais 

frequentemente que “sim” face a esta questão em comparação com os detentores de outros 

animais. Ainda que não hajam dados possíveis de ser comprados com estes, a explicação pode 

advir do facto de que os cães vão passear à rua numa proporção muito maior que a dos gatos, 

interagindo com diferentes animais e pessoas, e de que os gatos mantêm um comportamento 

mais selvagem quando comparados com os cães. 

Menos de metade dos detentores inquiridos referiu que os seus animais de companhia 

se encontram treinados para a caixa transportadora (46,5%) e a quase totalidade (90,3%) 

considerou ainda ser importante treinar os animais para serem transportados na caixa 

transportadora. Os detentores de cães responderam mais frequentemente que “sim” face a esta 

questão em comparação com os detentores de animais de outras espécies. Este valor pode ser 

justificado pelo facto de muitos animais, nomeadamente os cães, não serem transportados em 

caixa transportadoras, mas sim através de trela e, porque provavelmente a caixa 

transportadora é usada esporadicamente para deslocações ao médico veterinário, por exemplo, 

não estando presente no dia-a-dia dos animais. Num mesmo sentido, um estudo realizado em 
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Washington conclui que o principal problema na evacuação dos felinos estava relacionado 

com a falta de caixas transportadoras para estes (Heath, 2015). 

Neste trabalho foi estudado o nível de importância que os detentores ou detentores 

legais atribuíram a componentes de um Kit de emergência numa lista de itens fornecida e 

outros itens, onde todos são considerados como indispensáveis para os animais numa situação 

de catástrofe.  

A quase totalidade dos respondentes (98,1%) atribuiu importância elevada à água 

potável e ao alimento, tendo a média deste item sido de 4,92. Sendo este um bem fundamental 

para assegurar a saúde e sobrevivência dos animais, uma vez que numa situação de catástrofe 

o stock de alimentos e água potável pode ficar indisponível nos postos de venda por alguns 

dias, considera-se que os detentores se encontram consciencializados para a importância deste 

tópico. 

Quanto à importância atribuída aos recipientes para água e comida, pouco mais de 

metade (56,1%) atribuiu importância elevada, tendo a média deste item sido de 3,5. Ainda que 

este item não seja essencial para a sobrevivência dos animais, a existência de recipientes de 

água e comida facilita os momentos das refeições, permite manter água ad libitum e permite a 

alimentação dos animais de uma forma mais higiénica. Considera-se então que os detentores 

atribuíram um valor que corresponde ao nível de importância deste item. 

Relativamente ao item “brinquedos” 37,4% dos respondentes não lhe atribuíram 

qualquer importância e 40,7% atribuíram-lhe baixa importância, correspondendo a uma 

pontuação de 1 ou 2 num máximo de 5, tendo a média deste item sido de 1,30. Condições de 

moradia precárias, ambientes sociais incontroláveis ou imprevisíveis são exemplos de 

situações que podem ocorrer após uma catástrofe e que podem levar à redução do status de 

bem-estar em animais (Beerda et al., 1997). Um estudo levado a cabo na Holanda concluiu 

que o uso de brinquedos mastigáveis pelos cães alojados em canis, para além de estimular o 

seu comportamento apetitivo e aumentar o seu nível de atividade física, diminui os seus níveis 

de stresse, pelo menos a curto prazo, promovendo assim o bem-estar dos cães alojados nos 

canis (Schipper et al., 2008). E, em relação aos gatos, é importante entender que o 

comportamento lúdico é natural em todos os gatos, sendo um libertador de energia e de 

stresse que ajuda os felinos a se ajustarem a um novo ambiente (Ellis, 2009). Este item foi 

menosprezado pelos detentores respondentes, muito provavelmente pela falta de 

conhecimento a cerca das consequências do stresse nos animais. Uma situação em que os 

animais não conseguem permanecer relaxados provoca um aumento nos níveis de adrenalina, 
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que não apenas torna os sentidos dos animais mais apurados e sensíveis que o normal, mas 

também afeta a sua habilidade para se concentrar. Como resultado os animais têm um 

comportamento muito mais reativo para com o que os rodeia. Além disso, um stresse 

prolongado, ou que ocorre muito frequentemente, afeta o sistema imune dos animais, 

tornando-os mais susceptíveis a doenças (Pagliarone & Sforcin, 2009). 

Quanto ao item “documentação e registos médicos do animal” foi obtido um valor de 

importância média de 3,54, que se justifica pelo facto de este não ser fundamental à 

sobrevivência dos animais. No entanto, numa catástrofe é importante manter os documentos 

dos animais com os detentores para a necessidade de verificar se a vacinação e desparasitação 

destes está em dia, para além de salvaguardar informações mais detalhadas a cerca da saúde 

dos animais. 

Relativamente às redes mosquiteiras, 24,5% não lhe atribuíram qualquer importância, 

e 68,3% atribuíram uma importância baixa a média, sendo a média obtida para este item de 

1,77. Segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS) as doenças transmitidas por vetores podem 

representar uma emergência em saúde pública, sendo um motivo de preocupação crescente na 

Europa tanto pelo aumento de viagens internacionais como pelas alterações climáticas que 

têm contribuído para a expansão de doenças transmitidas por mosquitos a latitudes mais 

vastas do planeta (Silva et al., 2016). Para além um estudo indica que doenças transmitidas 

por mosquito aumentam nos 18 meses seguintes aos furacões (Caillouët et al., 2008). Como 

exemplo de doenças que afetam os animais de companhia no território Português transmitida 

por mosquitos temos a dirofilariose, cujos principais vectores são mosquitos dos géneros 

Culex, Aedes e Anopheles, e temos a leishmaniose cujos vectores são insectos flebótomos. 

As fezes são fonte de bactérias, parasitas e de mau cheiro para além de que um 

ambiente limpo é um fator de bem-estar tato para pessoas como para animais. O item “sacos 

para os dejectos e caixas de areia” tem então uma importância elevada quando se trata de 

organizar um kit para catástrofes para animais de companhia, no entanto apenas 32,9% dos 

respondentes atribuíram um valor de 4 ou 5, tendo a média sido de 3,5. 

Quanto às caixas transportadoras, a maioria atribui-lhe uma importância de valor 3, 

obtendo a média de 3,25, sendo um valor baixo relativamente ao seu nível de importância no 

que diz respeito principalmente os gatos. As caixas transportadoras são importantes não 

apenas pela facilidade de transporte de gatos mas também de cães de pequeno porte. A 

acrescentar, um estudo realizado na Holanda em gatos alojados em abrigos para animais, 
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concluiu que a existência de uma caixa onde estes se possam esconder é responsável pela 

diminuição do stresse dos gatos, pelo menos a curto prazo (Vinkea et al., 2014). 

Quanto às trelas e coleiras, a maioria (62,0%) atribuíram importância elevada, 

podendo justificar-se pelo maior número de detentores de cães. A média deste item foi de 

3,52. Assim como as caixas transportadoras, as trelas são um auxílio no caso de uma 

evacuação ser necessária uma vez que permite que os cães se mantenham com os donos sem 

que estes fujam ou se percam, o que poderia dificultar e atrasar a evacuação, colocando em 

risco tanto os animais como os seus respectivos detentores. 

A média obtida para o item “mantas” foi de 3,95, com mais de três quartos dos 

respondentes que atribuíram importância elevada às mantas, embora 8,4% não lhe atribuíram 

importância nenhuma ou atribuíram baixa importância. Numa situação de catástrofe a 

hipotermia pode ocorrer como consequência da exposição ao ar frio, especialmente com pelo 

molhado, ou da imersão em água fria por um longo período de tempo. O pelo húmido permite 

uma rápida perda de calor e isto porque a condutividade da água é 25 vezes maior que a do ar 

e 12 vezes maior que a da pele seca (Dickerson et al., 2012). A manutenção da temperatura 

corporal é fundamental para a homeostase, influenciando diretamente nos processos 

enzimáticos orgânicos. Assim sendo, uma situação de hipotermia prolongada pode levar à 

morte do animal, sendo a prevenção desta com mantas de extrema importância (Kleine et al., 

2014). 

Diversas limitações importantes devem ser consideradas na interpretação dos 

resultados do presente estudo. Primeiro, essa pesquisa não caracterizou adequadamente a 

população detentora de animais, pois é uma amostra de conveniência retirada do Hospital de 

Referência Veterinária Montenegro, na região metropolitana do Porto. Portanto, estudos 

devem ser realizados em outras cidades do país, a fim de caracterizar diferenças geográficas e 

culturais.  

A natureza transversal deste estudo significa que as conclusões são limitadas a 

associações e a causalidade não pode ser claramente atribuída. Além disso, poderão ocorrer 

resultados tendenciosos uma vez os comportamentos preventivos foram auto-relatados e não 

puderam ser verificados. 

Estas perguntas fornecem uma estimativa das ações básicas de preparação 

recomendadas e é um estudo prévio que abre pistas para uma investigação mais aprofundada. 
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VI - Conclusão  

 

O presente estudo demonstra que existe um caminho que necessita ser percorrido até 

que a população Portuguesa esteja consciencializada da importância que as medidas 

preventivas em situações de catástrofe podem ter para minimizar os efeitos negativos destas 

para com os animais.  

Cerca de metade dos inquiridos nunca pensou que uma catástrofe alguma vez pudesse 

atingir a sua área de residência e talvez daí consequentemente advenha todos os outros 

resultados que sugerem que a grande maioria dos detentores não está preparado para tal. Os 

inquiridos mostraram-se também desinformados acerca dos seus animais, nomeadamente o 

fator stresse, identificação animal e a importância de um ambiente livre de dejetos no bem-

estar e saúde pública. Estes conhecimentos podem ser adquiridos junto dos respectivos 

médicos veterinários, cujo trabalho em informar, promover a saúde e consciencializar as 

populações é crucial no sucesso das medidas preventivas numa situação de desastre. 

A estrutura legislativa do país vem trabalhando na edificação de um mundo melhor 

onde se inclui o fortalecimento da relação entre a sociedade e os animais. Mas ainda se pode 

fazer mais. A preocupação com o bem-estar dos animais em contexto de catástrofe é recente 

em Portugal. Mesmo em países que já possuem uma estrutura legislativa que inclui animais 

nos seus planos de contingência, como nos EUA, ainda há aperfeiçoamentos a serem feitos.  

Este estudo é o ponto de partida para futuras investigações explorando outros factores 

como sejam o comportamento, nível educacional e rendimentos per capita, que podem ser 

considerados como possíveis de afetar a preparação para desastres em Portugal. Além disso, 

abre caminho para melhorar a educação de preparação para desastres. Por último, ele serve de 

alerta para que os legisladores políticos e outras partes interessadas criem iniciativas e 

estratégias para melhorar a disseminação e acesso à informação a fim de melhorar a 

preparação para desastres da comunidade e essencialmente, incluir o médico veterinário nos 

planos de proteção civil. 
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Apêndice I 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO 

MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género 

F    M  

Idade 

 < 25 anos 

  [25,35[ 

 [35,45[ 

 [45,55[ 

 >55 anos 

Quantos animais domésticos possui em casa: 

 1 

Eu, Zélia Pereira, aluna do 6ºano do curso Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro solicito o preenchimento 

deste questionário que servirá para recolha de dados para a minha tese de mestrado 

subordinada ao tema: Atuação médico veterinária em situação de catástrofes naturais ou 

induzidas pelo Homem, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Ana Cláudia Coelho.  

Uma catástrofe é qualquer circunstância que provoque danos, sofrimento, doença, 

mortalidade e que têm a capacidade de alterar ecossistemas completos, atingindo 

populações que não são capazes de dar uma resposta adequada. Para estas situações cada 

país deverá dispor de recursos humanos capacitados e ser capaz de instruir a sua população 

para que esta tome medidas preventivas no que diz respeito ao cuidado dos seus animais 

antes, durante e após as catástrofes. Mas para tal é necessário saber em que ponto nos 

encontramos, recorrendo para isso à realização de inquéritos às populações de modo a 

termos conhecimento sobre qual o ponto a partir do qual teremos que agir juntos destas.  

Não há respostas certas ou erradas. As respostas devem reflectir a sua experiência e 

prática enquanto tutor de um animal de companhia. Coloque um X na resposta que 

considerar mais correta.  

O questionário é anónimo e confidencial.  

Obrigada pela sua colaboração. 
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 2 

 3 

 4 ou mais 

Que espécie de animais domésticos tem ao seu cuidado: 

 Cão  

 Gato 

 Outro  

Todos os seus animais encontram-se corretamente vacinados? 

   Sim   Não 

Todos os seus animais encontram-se correctamente desparasitados? 

   Sim   Não 

Todos os seus animais encontram-se identificados com chip eletrónico? 

   Sim   Não 

Todos os seus animais são portadores de coleira com identificação dos detentores? 

   Sim   Não 

Alguma vez pensou na possibilidade de ocorrer uma catástrofe? 

   Sim   Não 

Se sim, que tipo de catástrofe? 

 Terramoto 

 Tsumani 

 Furacão 

 Ataque (terrorista, bioterrorista, etc.) 

 outro 

No caso de ocorrer uma catástrofe acha que o seu animal de companhia se vai manter 

consigo ou será reencaminhado para um centro de acolhimento? 

   Mantem-se comigo 

   Será reencaminhado para um centro de acolhimento 

Mantém algum lugar seguro na sua habitação onde possa manter os seus animais em 

caso de catástrofe com as condições mínimas de sobrevivência (água, comida, ar 

corrente…)? 
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   Sim   Não 

Possui algum Kit médico de urgência? 

   Sim   Não 

No caso de a sua resposta for SIM, esse kit médico está numa localização conhecida por 

todos os habitantes da casa? 

   Sim   Não 

Já ouviu falar de um Kit animal para situações de catástrofe? 

(Kit é uma palavra inglesa que significa conjunto de objetos ou materiais agregados para uma 

finalidade) 

   Sim   Não 

Neste momento, caso houvesse uma catástrofe teria disponível alguma reserva de 

alimento e água potável de emergência para pelo menos 1 semana para os seus animais 

de companhia? 

   Sim   Não 

No caso de manter os seus animais enjaulados ou presos consideraria a hipótese de 

soltar os seus animais numa situação de catrástrofe? 

   Sim   Não 

Todos os seus animais estão sociabilizados, tanto para conviver com pessoas que lhes 

sejam estranhas, como com outros animais? 

   Sim   Não 

Conhece os planos da proteção civil da zona onde se insere, nomeadamente os locais 

estipulados para receber a sua família e se estão previstos receber os seus animais numa 

situação de catástrofe? 

   Sim   Não 

Neste momento, no caso de uma catástrofe teria preparado um local alternativo para a 

estadia dos seus animais? 

   Sim   Não 

Há alguém para além das pessoas que vivem na mesma casa que a sua que tem 

conhecimento de quantos animais vivem consigo? 

   Sim   Não 
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Os seus animais encontram-se treinados para a transportadora? 

   Sim   Não 

Acha importante treinar os animais para a transportadora? 

   Sim   Não 

O que considera importante ter numa situação de catástrofe para o seu animal de 

companhia? Classifique de 0 a 5 de acordo com a importância atribuída, em que zero é sem 

qualquer importância e 5 extremamente importante) 

 Água potável e comida 

 Recipientes para água e comida  

 Brinquedos 

 Documentação e registos médicos do seu animal  

 Redes mosquiteiras 

 Sacos para os dejectos e caixas de areia no caso dos gatos  

 Caixas transportadores 

 Trelas e coleiras  

 Mantas 

Gostaria de fazer uma formação sobre o que devo fazer ao meu animal numa situação 

de catástrofe? 

   Sim   Não 

 

 

 

 


