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Devido aos acontecimentos da passada sexta-feira, que envolveram a 
eutanásia de um animal na Clínica Veterinária Planeta Animal, e no seguimento 
da campanha que foi desenvolvida nas redes sociais contra o procedimento, 
sem o devido questionamento às entidades envolvidas, entende a Clínica 
Veterinária prestar as seguintes declarações: 
 
 
No dia 25 de maio de 2018, foi solicitada à Clínica Veterinária Planeta Animal 
ajuda pelo Dr. Carlos Soares da Silva, Médico Veterinário da Câmara Municipal 
de Aveiro, pelos serviços municipalizados terem recolhido um cão errante. 
 
O referido cão foi conduzido à clínica e lá devidamente observado, tendo já 
sido previamente diagnosticado pelo Dr. Soares da Silva, que indicou 
patologias graves. 
 
Além das indicações dadas pelo Médico Veterinária da Câmara, que foram 
confirmadas pelo Médico Veterinário da Clínica, foi ainda observado que o 
animal apresentava-se muito magro e desidratado e evidenciava fratura dos 
dois ramos da mandíbula. Havia rutura da córnea de ambos os olhos e perda 
de conteúdo das estruturas oculares, o que só poderia ser corrigido com a 
remoção dos mesmos. Apresentava ainda andar irregular sugerindo alterações 
neurológicas. O animal apresentava sinais de dor e sofrimento físico. Foi 
verificado que não tinha chip identificador. 
 
Ao expor e discutir tais lesões com o Médico Veterinária da Câmara Municipal, 
por não existirem condições para o tratamento e recuperação total do animal, 
pela probabilidade de se manterem danos e dores durante tempo 
indeterminado e devido ao sofrimento demonstrado no momento da avaliação, 
foi considerada a eutanásia do animal, procedimento devidamente autorizado 
pelo responsável. 
 
A eutanásia foi realizada, através de procedimento de anestesia inicial e 
posteriormente por excesso anestésico, levando à indução de paragem cardio-
respiratória. 
 
Naturalmente, esta opção para eliminar a dor e o sofrimento do animal em 
questão, pode ser contestada pelos cidadãos que desconhecem todos os 
factos, tal como tem vindo a acontecer nos últimos dias. 
No entanto, esta é uma possibilidade prevista na lei que serve, essencialmente, 
para respeito pelos animais e não o contrário. 
 
 



 

 
 
 

 

 
Ao longo dos anos, temo-nos deparado com inúmeras situações de animais 
abandonados, muitos deles porque os donos não têm capacidades para os 
devidos cuidados de saúde e optam por deixá-los à sua sorte. Estes animais, 
não tendo o devido e atempado encaminhamento, sofrem de patologias que 
muitas das vezes se agravam irrecuperavelmente e obviamente provocam 
sofrimento. 
 
Apesar de entendermos as boas intenções de algumas pessoas cuidadoras e 
amigas de animais, que procuram obter por parte de entidades públicas a 
devida atenção para o problema dos animais errantes na sociedade 
portuguesa, não entendemos a desvalorização e o julgamento público que está 
a ser feito contra a Clínica, com base em informações de pessoas que, por 
mais bem-intencionadas que sejam, não têm o conhecimento médico 
necessário para avaliar estas patologias nem para fornecer soluções 
adequadas e estão a contribuir para prejudicar a imagem e o trabalho de uma 
Clínica que muito tem feito pelos animais. 
 
Os diagnósticos e procedimentos deste tipo são realizados por Médico 
Veterinário com muitos anos de experiência, realizados com a devida atenção, 
com conhecimento profundo e capacidades técnicas que naturalmente não 
estão ao dispor dos cidadãos, tal como consideramos que não está ao dispor 
dos cidadãos, isoladamente, resolver estas questões que duram há muitos 
anos, pelo que obviamente, devem se organizar para exigir, a quem de direito, 
as devidas ações para resolver os problemas e não utilizar esta situação para 
prejudicar os muitos necessários cuidados de saúde animal na nossa região. 
 
 
A Clínica Veterinária  Planeta Animal, e os seus profissionais, nos seus mais de 
20 anos de funcionamento, tem colaborado com muitos cidadãos preocupados 
e interessados na melhoria do bem-estar animal na região de Aveiro, não só 
dos animais com tutores, mas também dos animais errantes, sem dono ou 
abandonados. Esperamos continuar a fazê-lo, e continuar a contar com o apoio 
de todos, inclusive daqueles que agora se mostraram incomodados com esta 
situação, para que possam colaborar, no sentido certo, de forma real e não 
apenas através das redes sociais e do mundo virtual. 
 
Os problemas são reais, exigem trabalho real e físico duro, é muito necessário 
e estamos cá para isso. 
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