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SOBRE ESTE LIVRO
Este livro é um guia de primeiros socorros para cães, que o 

ajudará a agir da melhor forma possível perante um problema 

médico — quer se trate de um pequeno arranhão ou uma 

emergência potencialmente fatal. Leia-o e familiarize-se com 

os princípios básicos de primeiros socorros a cães e de prevenção 

de ferimentos. Guarde-o no kit de primeiros socorros do cão como 

uma ferramenta prática de consulta.

A natureza excitável dos cães poderá causar-lhes sarilhos. É assim 

provável que, numa qualquer altura da sua vida, o cão venha a sofrer 

algum ferimento ou doença; e sendo dono de um cão pela primeira 

vez ou não, por vezes não saberá qual é a melhor forma de proceder. 

Este livro elimina as incertezas nessas situações, ajudando-o a seguir 

o caminho certo sem hesitar. Basta abrir a secção relevante do livro 

para encontrar uma descrição simples das medidas a tomar 

em cada situação.

Além dos primeiros socorros, este livro também fornece 

aos donos informações úteis para manter os seus cães 

saudáveis. Entre conselhos nutricionais e dicas sobre 

como administrar medicação, passando por garantir 

que obtém um cachorro de origem responsável, 

esta obra é um recurso obrigatório para quem 

tem um cão por companhia.

Direita: Use este livro para aprender 
a reconhecer diferentes cenários de 
primeiros socorros e dê ao seu cão 
as melhores hipóteses de recuperar 
em pleno.

Em cima: Ter um kit de 
primeiros socorros bem 
abastecido irá, sem dúvida, 
ajudar o seu cão, mas as 
situações podem alterar-se 
rapidamente. Em caso de 
dúvida, leve-o sempre ao 
veterinário.

6   Introdução
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O QUE SÃO OS PRIMEIROS SOCORROS?

Neste livro, «primeiros socorros» refere-se à assistência de emergência 

a um cão ferido ou com uma doença súbita. Lembre-se de que, na 

maioria dos casos, os primeiros socorros são um conjunto de medidas 

iniciais que permitem estabilizar o doente antes de o levar à clínica 

veterinária. Se não tiver a certeza se o cão precisa de assistência médica, 

opte pela cautela e leve-o a ser examinado.

Quando falamos de animais, utilizamos o termo «sinais». Trata-se daquilo 

que, como prestadores de primeiros socorros, conseguimos ver, sentir, 

ouvir ou cheirar. Não utilizamos o termo «sintomas», já que este diz 

respeito ao que o doente sente. Dado que os nossos doentes são animais, 

não temos forma de saber exatamente o que sentem.

Em cima: Comece a rotina de 
cuidados de saúde em casa a 
partir de tenra idade, de modo 
que o cão se sinta à vontade 
caso precise de o examinar em 
busca de sinais de ferimento 
ou doença.

Esquerda: Cuidar em casa do 
pelo, dos dentes e das unhas do 
cão manterá o animal saudável 
e garantirá a identificação de 
eventuais problemas assim 
que surjam.

INTRODUÇÃO  7
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PARTE UM
Para obter conselhos gerais sobre como manter o 
cão saudável, consulte a Parte Um. Aqui encontra-
rá informações sobre cuidados de rotina, como 
escolher uma dieta, manter o cão em forma, preve-
nir parasitas e cuidar dele quando envelhece, bem 
como outras dicas sobre como ajudá-lo a ter uma 
vida feliz e saudável. Pode usar os nossos gráficos 

e imagens para obter um 
conhecimento profundo dos aspetos 

singulares da anatomia do cão

Aprenda a anatomia básica 
canina para melhorar a 

compreensão sobre o modo 
de funcionamento do corpo 
do seu cão e ficar a saber 
como satisfazer as suas 
necessidades de saúde

PA
RT

E 
UM

8   Introdução

Saiba por que razão os cães 
têm determinados problemas 

de saúde e como estes 
problemas comuns devem 

ser tratados

Fique atento às caixas 
com informação adicional 
para saber mais acerca 

de um problema de saúde

Os problemas mais frequentes são 
discriminados e analisados ao pormenor, 

para que saiba que sinais procurar

Encontre a 
informação 

essencial sobre 
como manter 

saudável o seu 
cachorro ou cão 
adulto em casa

Para garantir que está preparado para uma 
situação de primeiros socorros que envolva o 
seu cão, prossiga para a Parte Dois.

COMO USAR ESTE LIVRO
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PARTE TRÊS
A Parte Três inclui uma série de orientações de pri-
meiros socorros. Aqui, fornecemos conselhos espe-
cíficos para problemas com que os cães se poderão 
deparar — desde picadas de abelha a eletrocus-
são. Para cada ferimento ou doença, descrevemos 
os sinais clínicos e enumeramos os passos a dar 
para garantir o melhor desfecho possível.

Na Parte Três, encontrará indicações passo a passo 
para lidar com uma situação de primeiros socorros. 
Estas páginas dão-lhe uma perspetiva geral das 
medidas a tomar e podem ser usadas numa situa-
ção de emergência quando necessita de aceder 
rapidamente à informação-chave, a par de alguns 
guias para a criação de colares isabelinos e trans-
portadores.

PARTE DOIS
Na Parte Dois, explicamos igualmente como exami-
nar o cão para confirmar se está ferido ou doente. 
Fornecemos orientações sobre como lidar com um 
cão ferido, verificar os sinais vitais e compreender 
quando sentem dor. Nesta secção abordamos 
ainda situações de primeiros socorros frequentes, 
o tipo de problemas com os quais pode lidar em 
casa e como saber quando chegou o momento de 
chamar um veterinário. Consulte também esta sec-
ção para obter conselhos sobre como transportar 
o cão até a uma clínica veterinária.

A Parte Dois inclui ainda recomendações de cuida-
dos que ajudam na recuperação depois de um 
ferimento ou uma doença repentina. Aqui, falamos 
sobre tratamento de feridas e temos dicas e tru-
ques para administrar medicamentos ao cão.

PA
RT

E 
DO

IS

PA
RT

E 
TR

ÊS

INTRODUÇÃO  9

Encontre todas as informações 
de que necessita para preparar 
o estojo de primeiros socorros 
para um cão e como prevenir 
ferimentos dentro e fora de casa

Falamos sobre como se preparar 
para emergências, incluindo o que 

fazer com o cão no caso de um 
desastre natural iminente

São descritos os sinais 
clínicos de cada 

ferimento e doença

Os passos são detalhados, 
de modo a garantir o melhor 

desfecho possível para 
o seu cão

Consulte 
algumas 
dicas-chave 
nas caixas 
com conselhos 
de emergência

para consulta 
rápida na 
página 184

LISTA DE PRIMEIROS SOCORROS
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O CÃO 
SAUDÁVEL
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ANATOMIA
O corpo do seu cão funciona de forma muito diferente do seu — e também de for-
ma muito diferente da de um gato. Obviamente, há muitas raças diferentes, todas 
com as suas caraterísticas específicas, mas a anatomia básica dos cães é, de um 
modo geral, idêntica, independentemente da raça. De modo a compreender as ne-
cessidades de saúde do seu cão, é importante ter uma ideia das caraterísticas ana-
tómicas básicas que os distinguem dos outros animais.

12   O CÃO SAUDÁVEL

ESQUELETO E MARCHA
Todos os cães, independentemente da raça, têm 
um esqueleto com cerca de 320 ossos (dependen-
do do comprimento da cauda), ao passo que o ser 
humano tem 206. Os cães não têm ossos clavicu-
lares (equivalentes às nossas clavículas) a fixar os 
membros dianteiros aos ombros; isto significa que 
conseguem movimentar-se com uma passada mais 
longa, o que, conjugado com as suas pernas tra-
seiras robustas e as pernas dianteiras flexíveis, faz 
com que sejam mais propensos a correr e a saltar.

Os cães caminham sobre os dedos. Têm 5 dedos 
em cada pata dianteira e 4 dedos em cada pata 
traseira; a quinta unha é chamada «esporão» e fica 
posicionada mais acima na perna do que os res-
tantes dedos. As unhas dos cães não são protrá-
teis como as dos gatos, ou seja, estão sempre 
visíveis. Cada pata tem uma almofada plantar 
e almofadas digitais sob cada dedo; estas 
almofadas ajudam a absorver os impactos e 
protegem o pé. Contêm ainda uma espessa 
camada de gordura que protege de tempera-
turas extremas. Os cães também podem trans-
pirar pelas patas, o que os ajuda a arrefecer 
no calor.

Vértebras 
caudais

Fíbula

Patela

Tarso

Fémur

Ílio

Púbis
O ESQUELETO DO CÃO SacroÍsquio

Tíbia

Metatarso

Falange
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ANATOMIA 13

Almofadas 
digitais

Crânio

Mandíbula

Atlas

Áxis
Escápula

Falange

Rádio

Metacarpo

Vértebras 
lombares

Vértebras 
torácicas

Vértebras 
cervicais

Órbita

Parte 
óssea da 
costela

Almofada 
plantar

Esquerda: Em média, o esqueleto 
de um cão é composto por 320 ossos, 
os quais podem ser divididos em 
5 secções principais: crânio, coluna 
vertebral, costelas, pernas dianteiras 
e pernas traseiras.

AS
 A

LM
OF

AD
AS

 N
AS

 P
AT

AS
 

DO
 C

ÃO

CI
NT

UR
A 

ES
CA

PU
LA

R 
DO

 C
ÃO

As almofadas das patas têm 
um elevado teor de gordura, 
mas é o sistema circulatório 

único do cão que impede 
que passem frio excessivo

O cão tem glândulas sudoríparas 
nas almofadas das patas que 
ajudam a mantê-las arrefecidas 
quando faz muito calor. 
O principal método de redução 
da temperatura corporal 
é a respiração ofegante

O cão não tem clavícula, 
apoiando-se num grupo de 

músculos na cintura escapular 
para estabilizar as pernas 

dianteiras

Costela

Úmero

Carpo

Ulna
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SISTEMA DIGESTIVO
Apesar dos antepassados carnívoros (como nos 
indicam os dentes aguçados), os cães domésticos 
adaptaram-se a uma alimentação omnívora. Como 
não conseguem mastigar lateralmente como o ser 
humano, usam apenas um movimento vertical, 
para cima e para baixo. A sua alimentação inclui 
hidratos de carbono, apesar de não terem, na saliva, 
as enzimas que os permitem decompor. A maior 
parte da digestão dos alimentos e da absorção dos 
nutrientes ocorre no intestino delgado.

O sistema digestivo do cão está adap-
tado à digestão de grandes quanti-
dades de alimentos de cada vez; 
é altamente ácido e as paredes 
musculares do estômago conse-
guem relaxar e «desdobrar-se» para 
criar mais espaço. O seu sistema 
digestivo é muito mais curto do que o 
do ser humano, pelo que os alimentos 
os atravessam muito mais depressa.

CR
ÂN

IO
 D

O 
CÃ

O

Boca

Mastigar não era um 
requisito, pelo que a boca 
só tinha de se movimentar 

para cima e para baixo

A maior parte dos dentes 
é pontiaguda. Em termos de 

evolução, foram programados 
para agarrar comida, 

engoli-la inteira e seguir 
em frente

Em baixo: Os cães foram 
domesticados e separados dos seus 
antepassados lobos, com o crânio
e os dentes a adaptarem-se de modo 
a processar uma maior variedade 
de alimentos.

Esófago

Laringe

14   O CÃO SAUDÁVEL

Língua

SISTEMA DIGESTIVO DO CÃO
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ANATOMIA 15

Estômago

Ânus

Intestino 
grosso

Intestino 
delgado Reto

Baço

DE
VO

RA
R 

CO
MI

DA

Os cães selvagens 
sobrevivem devorando 

a comida o mais 
depressa possível, 

antes que outros cães 
a venham roubar

Esquerda: O processo digestivo 
do cão começa na boca, onde 
os alimentos começam a ser 
decompostos por enzimas. 
A digestão continua no estômago 
e nos intestinos, antes da 
excreção dos desperdícios.

Esquerda: A alimentação dos cães 
assilvestrados consiste, sobretudo, 
de carne, mas estes são flexíveis 
e oportunistas, pelo que também 
consomem vegetais e lixo humano.

Ceco

Bexiga

Rim

Fígado
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SENTIDOS
As orelhas dos cães têm vários formatos, consoante 
a raça, mas os que ouvem melhor são os que apre-
sentam orelhas grandes e levantadas. Os que têm 
orelhas caídas não ouvem tão bem como os de 
orelhas espetadas, mas, não obstante, detetam 
a origem de um som muito antes do ser humano 
— e a uma distância muito maior. Os numerosos 
músculos das orelhas do cão, que se inclinam e 
deslocam o ouvido inferior para ajudar a localizar 
o som, contribuem para a impressionante audição. 
As orelhas são também importantes na comunica-
ção (ver página 34).

O nariz é igualmente crucial na comunicação, já 
que os cães conversam entre si mediante a secre-
ção de odores. São cerca de 40 vezes mais sensí-
veis ao cheiro do que os humanos. O órgão de 
Jacobson, no céu da boca do cão, desempenha um 
papel importante a analisar os cheiros.

Em cima: A sensibilidade da 
audição do cão varia entre raças, 
dependendo das caraterísticas 
físicas a elas associadas, bem 
como de fatores como a idade 
e o estilo de vida.

16   O CÃO SAUDÁVEL

A retina dos cães tem 
cones recetores menos 
sensíveis à cor do que os 
humanos e vê um mundo 
mais granulado em tons 
de sépia e pastel

Quando um cão ofega, o ar 
desloca-se pela língua e pela 
boca. A humidade evapora-se 

enquanto percorre o revestimento 
do sistema respiratório superior, 

arrefecendo-o

O nariz do cão é o seu sentido 
mais poderoso. Consegue 

separar o ar, inspirar e expirar 
ao mesmo tempo, detetar 

feromonas e cheirar 
separadamente com cada narina

AU
DI

ÇÃ
O

A coloração malhada 
predispõe geneticamente 
o dálmata para a surdez

As orelhas caídas filtram o som 
e surgiram quando o cão foi 
domesticado. Os primeiros 

tinham orelhas direitas

As orelhas 
direitas agem 
como um funil 

que permite que 
ouçam melhor

Os bigodes são muito sensíveis ao tato e estão habi-
tuados a identificar coisas. Os cães usam-nos para 
detetar correntes de ar e para se movimentarem no 
escuro. Dado que são dicromáticos, os cães veem 
o mundo com uma aparência diferente da dos 
humanos. A sua visão assemelha-se à de um ser 
humano daltónico para as cores vermelho e verde. 
Os seus olhos estão bem adaptados a condições de 
reduzida luminosidade; têm pupilas muito grandes 
e, regra geral, uma boa visão.
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REGULAÇÃO DA TEMPERATURA
Os cães ofegam para arrefecer, permitindo que o calor 
se evapore pela língua. Apesar de esta respiração ofe-
gante ser a sua principal forma de regulação da tem-
peratura, também transpiram pelas patas.

ÓRGÃOS GENITAIS
Os machos têm testículos localizados na extremidade 
caudal (traseira) do abdómen. Podem ser bastante 
grandes — chegando ao tamanho de ameixas. 
Os testículos descem e ficam visíveis aproximada-
mente às 8 semanas de idade. Antes disso, sabemos 
que um cão é macho procurando uma pequena bai-
nha que aloja o pénis. As fêmeas têm uma protube-
rância mais próxima da cauda. Os cachorros urinam 
todos da mesma maneira, mas, passados cerca de 6 
meses, os machos começam a levantar a perna para 
urinar, ao passo que as fêmeas continuam a urinar 
em posição agachada.

Em cima: Os lobos, no seu habitat natural, são mais ativos na 
aurora e ao entardecer, pelo que têm a visão especialmente 
adaptada a condições de luminosidade reduzida.

Direita: O sal e os químicos usados para eliminar 
o gelo podem ser irritantes para as patas do cão. 
Se passear o cão na neve, calce-lhe botinhas ou aplique 
um creme de proteção das patas à base de cera.

UM SISTEMA CIRCULATÓRIO ÚNICO

As almofadas das patas do cão estão 
bem adaptadas ao frio. As patas têm 
uma rede compacta de veias e artérias, 
semelhante à dos pés do pinguim, que 
levam sangue das patas para o corpo. 
A proximidade das artérias e das 
veias nas pernas significa que as 
artérias cheias de sangue quente 
vindo do coração equilibram a 
temperatura do sangue frio contido 
nas veias. Este processo ajuda a manter 
o corpo inteiro a uma temperatura 
constante e impede que o cão sinta 
frio excessivo nas patas.
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CARATERÍSTICAS DAS RAÇAS 
BRAQUICEFÁLICAS
As raças caninas braquicefálicas são as que têm o 
focinho curto (ou «cara achatada»), como o pug, 
o buldogue-francês, o buldogue-inglês, o bóxer, 
o shih tzu, o pequinês, o bulmastife, o lhasa apso
e o boston terrier. Há muitas outras raças braqui-
cefálicas, e esta expressão não se restringe a ani-
mais de raça pura. Estas raças apresentam 
determinadas anomalias que podem causar pro-
blemas de saúde.

Os problemas respiratórios são uma das maiores 
preocupações com a saúde destas raças. Os cães 
de focinho curto têm um trato respiratório compro-
metido e podem sofrer de síndrome da via aérea 

braquicefálica, que lhes dificulta a inalação de ar 
suficiente para as funções corporais normais. A sín-
drome agrava-se com a idade e pode ter efeitos 
graves no bem-estar do cão, prejudicando a capa-
cidade de fazer exercício, brincar, dormir e comer.

Muitas destas raças têm igualmente problemas 
oculares, incluindo úlceras na córnea. Isto aconte-
ce porque os cães braquicefálicos apresentam, 
amiúde, caraterísticas como órbitas oculares pouco 
profundas, pregas nasais proeminentes e anoma-
lias das pálpebras.

FO
CI

NH
O 

CU
RT

O

ÓR
BI

TA
S 

PO
UC

O 
FU

ND
AS

Lhasa apso Buldogue-francês Buldogue-inglês Shih tzu Boston terrier

18   O CÃO SAUDÁVEL
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PROBLEMAS DE RAÇA
Os problemas de pele são também frequentes em 
algumas destas raças, pois tendem a estar associa-
dos às pregas de pele e às rugas mais profundas 
em torno do focinho. Estas pregas, que também se 
observam em torno da cauda e da vulva, têm ten-
dência a ser afetadas por infeções e irritação devido 
à fricção e à retenção de humidade, proporcionan-
do um ambiente adequado ao desenvolvimento de 
bactérias e candidíase.

Nos cães braquicefálicos com cauda enrolada e 
curta podem ocorrer problemas de coluna. A colu-
na vertebral destes animais fica muitas vezes incor-
retamente alinhada, fazendo que mude de forma. 
Isto, por sua vez, leva a problemas de saúde como 
nervos esmagados ou danificados.

Um último problema frequente em raças braquice-
fálicas é a dificuldade no parto. Estas raças foram 
tipicamente submetidas a uma rigorosa seleção 
genética, pelo que costumam apresentar uma des-
proporção fotopélvica, ou seja, a anatomia dos 
cachorros não se adequa à anatomia da progenito-
ra. Amiúde, os cachorros têm cabeças grandes e a 
pélvis da progenitora é estreita, pelo que os cachor-
ros não conseguem passar pela pélvis sem inter-
venção cirúrgica. Os cães braquicefálicos correm 
também o risco de exaustão durante o processo de 
acasalamento devido ao sistema respiratório com-
prometido.

CA
UD
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Em baixo: As raças braquicefálicas 
são cada vez mais populares entre 
os proprietários de cães, mas as 
caraterísticas destas raças levam 
a muitos problemas de saúde, 
como dificuldade respiratória 
e úlceras na córnea.

Bulmastife Pequinês Pug Bóxer
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SAÚDE DENTÁRIA
Manter dentes saudáveis deve ser uma componente importante do regime de cui-
dados de saúde do seu cão. Inspecione com regularidade os dentes e inicie um 
regime de escovagem o mais cedo possível. 

HIGIENE DENTÁRIA GERAL
Tal como os humanos, os cães podem ter 
doenças dentárias, pelo que é importante 
vigiar a sua boca. Escovar os dentes do cão é 
a melhor forma de prevenir a formação de 
placa dentária e os problemas dentários sub-
sequentes que ela pode provocar. A escova-
gem dos dentes ajudará a prevenir a formação 
de tártaro, infeções, abcessos e mau hálito, 
promovendo gengivas saudáveis.

Deve também levar o cão todos os anos ao 
veterinário para se submeter a um exame de 
saúde dentária, podendo ser sugerida uma 
limpeza dentária, o que inclui uma radiografia 
e é efetuada sob anestesia. Trata-se de um 
procedimento comum, já que, nos cães, as 
doenças dentárias surgem com frequência 
abaixo da linha das gengivas, podendo causar 
lesões dolorosas e levar à extração de dentes.

Direita: O seu cão tem 4 tipos de dentes: 
os molares esmagam e moem a comida, 
os pré-molares cortam e seguram a 
comida, os caninos rasgam os alimentos, 
e os incisivos retalham a comida.
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LIMPAR OS DENTES DO CÃO
Nem todos os cães toleram bem uma limpeza dos 
dentes, mas se o animal colaborar, essa pode ser 
uma ótima forma de manter a saúde dentária. Se 
o seu cão for ainda jovem, poderá não demorar a 
habituar-se à rotina. Peça ao veterinário que lhe 
mostre como limpar os dentes do animal em casa 
— uma atividade que os veterinários recomen-
dam que faça à mesma hora todos os dias.

Para limpar os dentes do cão, vai precisar de 
uma escova de dentes e de pasta de dentes 
própria. Não use as pastas de dentes para 
humanos, uma vez que contêm químicos 
que podem ser perigosos — sobretudo se tiver-
mos em conta que os cães engolem toda a pasta 
de dentes que tiverem na boca. Além do mais, os 

cães não apreciam o sabor da pasta de dentes 
para humanos, ao contrário da pasta própria, com 
sabores dos quais eles gostam.

Quando escolher uma escova de dentes, procure 
uma pequena com cerda macia. É possível com-
prar escovas de dentes de borracha que se ajus-
tam à volta dos dedos, mas não foram pensadas 
para serem tão eficazes e podem aumentar a pro-
babilidade de ser mordido. Se tiver mais do que 
um cão, compre uma escova para cada um, a fim 
de evitar disseminar infeções.

Em cima: Uma escova de dentes para cão 
com dupla extremidade, cerda macia, pega 
comprida e cabeças anguladas pode facilitar 
a limpeza dos dentes do cão em casa.

Direita: Se o cão não tiver um calendário 
de higiene dentária regular e eficaz, poderá 
desenvolver doenças como a estomatite 
ulcerosa.
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Integrar o cão na rotina de escovar os dentes é um processo 
gradual e não deve ser apressado. Para fazer que ele se habitue 
a que lhe toquem na boca, siga estes passos:

COMO ESCOVAR OS DENTES DO CÃO

1 Ofereça ao cão uma 
pequena quantidade de 

pasta de dentes no dedo. 
Faça isto algumas vezes 
durante vários dias.

4 Usando o polegar 
e o indicador, segure 

a cabeça do cão sob 
a mandíbula e puxe 
suavemente a mandíbula 
para baixo, para que abra 
a boca.

2 Exercite o ato de 
segurar com firmeza 

a cabeça do cão quando 
este está sonolento, para 
se habituar ao processo 
de lhe limpar os dentes.

3 Segure o cão em pé 
e ponha a palma da 

mão sobre a parte de trás 
da cabeça.

DICA:
Se tiver alguém a ajudar, 
pode ser útil outra pessoa 
segurar no cão e mantê-lo 
em posição.

5 Com um gesto firme, 
mas suave, incline a 

cabeça do cão para cima.
6 Usando o polegar, levante 

suavemente o lábio 
superior do cão e, com a 
outra mão, puxe suavemente 
para baixo o lábio inferior, de 
modo a poder ver os dentes.
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Quando o cão estiver habituado a este 
processo, comece a usar a escova para 
lavar os dentes do cão:

1 Aplique um pouco de pasta de dentes 
na escova.

2 Esfregue a escova contra os dentes, 
fazendo um movimento circular.

3 Comece com os dentes de trás e vá 
avançando para a frente.

4 Aumente gradualmente o tempo de 
escovagem dos dentes à medida que 

se vai habituando ao processo, até conseguir 
escovar cerca de 40 segundos em cada lado.

7 Nos dias seguintes, 
segure no cão da forma 

descrita em cima, mas 
coloque um pouco de pasta 
de dentes numa cotonete e, 
começando pela parte de 
trás da boca, aplique-a nos 
dentes.

NOTA:
As gengivas do cão podem sangrar um 
pouco nas primeiras vezes que escovar 
os dentes, mas isso deverá deixar de 
acontecer quando o fizer com mais 
regularidade.

USAR UMA ESCOVA DE DENTES
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