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6 SOBRE ESTE LIVRO

SOBRE ESTE LIVRO
Este livro é um guia de primeiros socorros para gatos, que ajuda
a responder da melhor maneira possível a um problema
médico — seja um pequeno arranhão ou um caso de vida ou
morte. Leia todo o livro para se familiarizar com os princípios
básicos dos primeiros socorros e prevenção de ferimentos em gatos.
Guarde-o no kit de primeiros socorros do seu gato como uma referência
útil ao lidar com uma emergência.
A natureza curiosa dos gatos pode nem sempre matá-los, mas tem fama
de os colocar em sarilhos. É provável que em alguma altura da vida do
seu gato este venha a sofrer algum ferimento ou alguma doença, e quer
seja dono de um gato pela primeira vez ou alguém já experiente, pode
haver alturas em que não vai saber qual é a melhor coisa a fazer. Este
livro elimina a incerteza dessas situações, ajudando-o a tomar a melhor

Em cima: Os primeiros socorros
podem ser usados para
estabilizar o seu gato, mas
as situações podem mudar
rapidamente; se tem dúvidas,
leve sempre o gato ao
veterinário.

decisão, de imediato. Procure simplesmente a secção relevante
no livro para uma explicação fácil dos passos a seguir
em cada cenário de primeiros socorros.
Além dos primeiros socorros, o livro também faculta aos
donos informações úteis sobre como manter os gatos
saudáveis. Com secções que abrangem desde
conselhos de nutrição a dicas sobre como
administrar medicação ou resgatar um gato de
locais de difícil acesso, este livro é um recurso
essencial para os donos de gatos.

Direita: Consulte este livro para saber que
passos seguir em diversos cenários de
primeiros socorros e para dar ao seu gato a
melhor hipótese de recuperar por completo.
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Esquerda: Deve criar o hábito de
examinar regularmente o gato em
casa, para se assegurar de que
repara em quaisquer problemas
assim que surgem.

O QUE SÃO PRIMEIROS SOCORROS?
Neste livro, «primeiros socorros» refere-se a ajuda de emergência
para um gato ferido ou que fica subitamente doente. Lembre-se de que,

Em cima: Certifique-se de que o
seu gato se habitua desde cedo a
ser manipulado, para que se sinta
confortável quando tem de o
observar ao procurar sinais de
ferimentos ou doenças.

na maior parte dos casos, os primeiros socorros são um conjunto inicial
de passos para estabilizar o paciente antes de o levar a uma clínica
veterinária. Se não tem a certeza de que o seu gato precisa de cuidados
médicos, peque por excesso e leve-o ao veterinário para observação.
No que diz respeito aos animais, usamos o termo «sinais». Trata-se
de coisas que, como prestador de primeiros socorros, se conseguem
ver, sentir, ouvir ou cheirar. Não usamos o termo «sintomas», porque
se refere ao que o paciente sente. Uma vez que os nossos pacientes
não comunicam verbalmente, não temos maneira de saber com
exatidão o que estão a sentir.

FAFC_TRANS_006-055_FirstAidCats_dp_PT AF.indd 7

30/10/2020 10:10

8

SOBRE ESTE LIVRO

COMO USAR ESTE LIVRO
PARTE UM

Aprenda a anatomia básica
dos gatos para melhorar a
sua compreensão de como
funciona o corpo do seu gato
e como pode responder aos
seus requisitos de saúde

Para ter a certeza de que está preparado para
uma situação de primeiros socorros com o seu
gato, siga para a Parte Dois.

Os nossos esquemas e imagens
podem ser utilizados para obter uma
compreensão mais profunda dos
aspetos únicos da anatomia do gato

PARTE UM

Para conselhos gerais sobre como manter o seu
gato saudável, veja a Parte Um. Aí poderá encontrar informação sobre rotinas de saúde, escolha de
uma dieta, manter o seu gato em forma, prevenir
parasitas e tomar conta do seu gato conforme ele
envelhece, bem como outras dicas para ajudar o
seu gato a viver uma vida feliz e saudável.

Descubra por que razão
os gatos sofrem de
determinados problemas de
saúde, e como estes podem
ser tratados

Descubra a
informação
fundamental
acerca de como
manter o seu gato
bebé ou adulto
saudável em casa

Procure informação
adicional nas caixas para
saber mais acerca de um
problema de saúde

Problemas habituais são
divididos e analisados com mais
pormenor para que possa saber
que sinais deve procurar
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PARTE DOIS

SOBRE ESTE LIVRO

Encontre toda a informação de que
precisa para preparar um estojo de
primeiros socorros para um gato
e como pode prevenir ferimentos
dentro e fora de casa

Referências cruzadas para aceder rapidamente e
lidar com situações de emergências relacionadas
PARTE TRÊS

Falamos de como se deve
preparar para emergências,
incluindo o que fazer com o seu
gato quando é emitido um aviso
de desastre natural

Os passos são
divididos para
assegurar o melhor
resultado possível
para o seu gato

São descritos os sinais
clínicos para cada
ferimento e doença

Consulte as
caixas de
conselhos de
emergência
para dicas
fundamentais

LISTA DE PRIMEIROS SOCORROS
para consulta
rápida na
p. 184

PARTE DOIS

PARTE TRÊS

Na Parte Dois explicamos também como examinar
o seu gato para procurar ferimentos ou doenças.
Fornecemos orientações sobre como lidar com um
gato ferido, verificar os sinais vitais e compreender
quando sentem dor. Nesta secção analisamos também situações habituais de primeiros socorros, que
tipo de coisas podem ser tratadas em casa e como
saber quando é altura de ligar ao veterinário. Procure também nesta secção sugestões para transportar o seu gato até uma clínica veterinária.

Na Parte Três encontra-se uma lista de indicações
de primeiros socorros. Aqui, damos conselhos de
primeiros socorros específicos para problemas com
que os gatos se podem deparar – desde picadas de
abelhas a eletrocussão. Para cada ferimento ou
doença, descrevemos os sinais clínicos e pormenorizamos os passos que devem ser tomados para
assegurar o melhor resultado possível para o seu
gato.

A Parte Dois inclui ainda conselhos de enfermagem para ajudar o seu gato a recuperar depois de
ter sofrido um ferimento ou doença súbita. Aqui,
explicamos como cuidar de feridas e revelamos
dicas e truques para administrar a medicação ao
seu gato.
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Na Parte Três encontrará instruções passo a passo
para lidar com uma situação de emergência do
ponto de vista dos primeiros socorros. Estas páginas podem ser usadas numa emergência quando
precisar de aceder rapidamente a informação
essencial, bem como algumas instruções rápidas
relativamente a colares de gato ou transportadoras.
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O GATO SAUDÁVEL

ANATOMIA
O corpo de um gato funciona de maneira muito diferente do nosso — e também
muito diferente do de um cão. Ao contrário da crença generalizada, os gatos não
são nada como cães pequenos! É claro que há muitas raças diferentes, cada uma
com as suas caraterísticas próprias, mas a anatomia básica dos gatos é em geral a
mesma, qualquer que seja a raça. Para compreender as necessidades de saúde
do seu gato, é importante ter uma ideia das caraterísticas anatómicas básicas que
os tornam únicos.

Vértebras caudais

O ESQUELETO DO GATO

O ESQUELETO E O ANDAR
A omoplata (escápula) não tem articulação
óssea com o tórax/tronco. Mantém-se no sítio por
uma espécie de funda constituída por músculos.
A clavícula encontra-se reduzida a um pequeno
osso num tendão de um dos músculos do antebraço (braquiocefálico). Isso significa que os gatos
podem movimentar-se através de qualquer espaço
por onde consigam enfiar a cabeça.

Sacro

Vértebras lombares

Ílio
Púbis
Ísquio

Os gatos têm cinco dedos em cada pata da frente e
quatro nas de trás. O quinto dedo na pata dianteira
designa-se paradígito e encontra-se mais acima na
pata do que os outros dígitos. As garras dos gatos
são protrácteis e estendem-se quando eles lutam,
trepam ou «amassam» com as patas, algo que
fazem em estado de relaxamento.
Os gatos caminham sobre os dedos e posicionam
as patas de trás quase precisamente onde os
dedos da frente pisaram. O seu andar pouco habitual significa que, quando caminham, movem as
duas patas de um dos lados do corpo, e depois as
duas do outro lado.
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A GARRA DO GATO

GARRA RETRAÍDA

Tendão digital
flexor

Paradígito

Ligamento
elástico
Tendão digital
extensor comum

1

Sabugo

GARRA ESTENDIDA

Osso falangeal

5

2
4

Ligamento
elástico

Falanges

Vértebras torácicas

5

2
4

3

3

Vértebras cervicais
Crânio

Órbita

Atlas
Áxis

Mandíbula

Úmero

Escápula
Rádio
Parte
óssea da
costela

Cúbito

Esquerda: O esqueleto do gato
é constituído por cerca de 240
ossos, que podem dividir-se em
cinco grandes secções: crânio,
coluna espinal, costelas, patas
dianteiras e patas traseiras.

Em cima e em cima à
esquerda: Os gatos têm quatro
dedos com garras protrácteis
em cada pata traseira e cinco
dedos em cada pata dianteira,
por causa do paradígito
adicional.

Carpos
Falanges

FAFC_TRANS_006-055_FirstAidCats_dp_PT AF.indd 13

30/10/2020 10:10

14

O GATO SAUDÁVEL
Incisor
Canino

O SISTEMA DIGESTIVO

Uma das áreas do seu corpo que é importante
compreender, e que é substancialmente diferente da dos cães, é o sistema digestivo. Os gatos
apresentam afiados dentes carnívoros e uma
superfície rugosa na língua, que os ajuda a
comerem carne. Em estado selvagem, a dieta
de um gato é quase toda, senão mesmo toda,
composta de carne. Por isso, a sua boca não
está adaptada para comer hidratos de carbono.
Os gatos não têm capacidade de sentir o doce
e não digerem a lactose com eficácia.

Em cima à direita: Com afiados dentes
carnívoros e língua áspera, a boca do
gato está bem adaptada para a sua dieta
à base de carne.
Em baixo: O crânio do gato possui algumas
caraterísticas que melhoram as suas
aptidões de caça, como grandes órbitas
e uma mandíbula especializada que
se pode abrir muito.

Grande órbita

Mandíbula larga
para comer
pequenos mamíferos
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LÍNGUA E DENTES DO GATO

Pré-molar

Molar

Papila
farpada
filiforme

O SISTEMA DIGESTIVO DO GATO

Os fungiformes são papilas
sensoriais em forma de
cogumelo que alojam
recetores do paladar na
ponta e lados da língua

Laringe

Fossa nasal

Boca
Língua
Esófago

O CRÂNIO DO GATO

O crânio do gato é invulgar, porque conta com
grandes órbitas e uma mandíbula especializada para comer pequenos mamíferos. Os gatos
são carnívoros, o que quer dizer que para se
encontrarem de boa saúde devem contar com
uma grande proporção de carne na sua dieta.
Os rins são especialmente eficientes, pelo que
não é necessário que bebam grandes quantidades de água.

30/10/2020 10:10

ANATOMIA

15

O sistema digestivo do gato é pequeno, o que ajuda o animal a manter-se leve e rápido, e eficaz ao
caçar as suas presas. É essencial que os gatos
obtenham certas vitaminas e minerais da carne
porque, ao contrário de outros animais, não os
conseguem sintetizar no seu organismo a partir de outros nutrientes. Isto, e a sua necessidade de grandes quantidades de proteína,
significa que são carnívoros e não conseguem
sobreviver com uma dieta vegetariana.
Os gatos não conseguem digerir pelo, mas
fazem a sua higiene lambendo o pelo, que vai parar
ao trato digestivo. É por essa razão que o seu gato
por vezes expele bolas de pelo.

Estômago
Fígado

Em cima: Desde muito novos, os gatos aprendem por
instinto a caçar presas, o que, no estado selvagem,
consiste sobretudo de pequenos mamíferos e pássaros.

Intestino grosso
Baço

Rim

Reto

Intestino delgado

Ânus

Bexiga

Vesícula
biliar Pâncreas
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Esquerda: Porque as suas
dietas consistem sobretudo
de carne, o sistema digestivo
dos gatos é pequeno e tem
um aspeto muito diferente
do canino e do humano.
Ceco
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OS SENTIDOS
Orelhas grandes e viradas para cima ajudam os
gatos a ouvir de modo eficaz. Os gatos conseguem
mover cada orelha de forma independente, o que
lhes dá algum grau de audição direcional. As orelhas são também importantes para a comunicação
(ver página 32).

Esquerda: A cauda é uma ferramenta
de comunicação, e também ajuda no
equilíbrio. Uma cauda a abanar sugere
que o gato está zangado, enquanto a
ponta curvada sugere que o gato está
a fazer uma saudação.

Também o nariz é crucial para a comunicação, já que os gatos comunicam entre si
através da secreção de odores. Os gatos são
muito mais sensíveis ao odor do que os humanos.
O órgão de Jacobson, no céu da boca, tem um
papel importante ao ajudá-los a analisar odores.

VARIAÇÃO DE DILATAÇÃO DA PUPILA DO GATO

Em baixo: Os gatos podem dilatar muito as
pupilas, o que os torna aptos para apanhar
presas em situações com pouca luz.
Em cima: Com audição direcional, um impressionante
sentido de olfato, bigodes compridos e olhos adaptados
a pouca luminosidade, os sentidos dos gatos
especializaram-se para serem caçadores exímios.
Estreita

Semidilatada

Os bigodes (vibrissas) são muito sensíveis ao toque
e são usados para identificar objetos, e para detetar
mudanças nas correntes de ar ou movimento. Por
norma, são da mesma largura do corpo do gato,
para que este possa determinar se vai ou não caber
numa abertura. A cauda é uma outra ferramenta
útil de comunicação, apesar de a sua principal função ser ajudar a manter o equilíbrio do gato.

Dilatação plena

Os olhos do gato estão bem adaptados a situações
de baixa luminosidade: os gatos podem dilatar
imenso as pupilas, e têm na retina uma fina camada de células que reflete a luz de volta ao olho. Na
natureza, os gatos mostram-se mais ativos ao amanhecer e no crepúsculo, e essa adaptação ajuda-os
a apanhar presas nestas situações de baixa luminosidade.
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OS ÓRGÃOS GENITAIS
As fêmeas de gato têm uma vagina longa e estreita
e o ânus por cima dela; em conjunto, e vistos de
trás, assemelham-se a um ponto e vírgula [;]. Os
machos têm dois pequenos testículos sob o ânus.
O pénis está abaixo dos testículos. O pénis do
macho é farpado; pensa-se que os espinhos estimulam a ovulação, quando o macho retira o pénis
da vagina durante o coito.

Os gatos têm
uma pele
naturalmente
solta

A PELE
Os gatos têm uma pele bastante solta, o que os
ajuda quando entram em brigas. É sobretudo solta
na parte de trás do pescoço, onde a mãe agarra as
crias para as transportar. Alguns gatos podem também ter um pedaço de pele solta sob a barriga;
pensa-se que isto proporciona alguma proteção
durante as brigas, bem como algum espaço extra
caso o estômago precise de se expandir para acolher uma refeição particularmente grande.

Testículos num
gato não castrado
Em cima: A pele solta tem evoluído em
zonas diferentes por diferentes razões,
incluindo proteger os gatos durante
brigas e ajudar a mãe a transportar
as crias.

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA
Para se refrescarem, os gatos exalam humidade
pela boca. Ao contrário dos seres humanos, quase
não transpiram; também não estão adaptados para
arfar a fim de reduzirem a temperatura corporal,
embora por vezes o possam fazer com temperaturas muito altas. Também podem arrefecer lambendo a pele, e a subsequente evaporação vai atuar de
modo semelhante à transpiração.
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Em cima: A mãe agarra a cria pela
nuca — uma zona de pele solta na
parte de trás do pescoço.
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SAÚDE DENTÁRIA
A manutenção de dentes saudáveis deve ser uma parte importante da saúde dentária do seu felino. Verifique com regularidade os dentes do seu gato e inicie uma
rotina de escovagem o mais cedo possível.

SAÚDE DENTÁRIA EM GERAL

Incisivos

Canino

DENTES SUPERIORES

O gato deve também ir todos os anos ao veterinário para observação. O veterinário vai
examinar os dentes do gato e pode sugerir
que ele seja submetido a uma lavagem dos
dentes, o que é feito sob anestesia e pode
implicar um raio-X. Trata-se de uma prática
habitual, pois as doenças dentárias são muitas vezes visíveis sob a linha de gengiva nos
gatos, podendo provocar lesões dolorosas e
haver mesmo a necessidade de remover
dentes.

FICHA DENTÁRIA

Pré-molares

Molar

Molar

DENTES INFERIORES

Tal como os humanos, os gatos podem sofrer
de doenças dentárias, pelo que é importante
ter atenção à saúde dentária do seu gato.
Escovar os dentes do seu gato é a melhor forma de evitar a formação de placa e os problemas daí decorrentes. Escovar os dentes vai
ajudar a prevenir o aparecimento de tártaro,
infeções, abcessos e mau hálito, estimulando
gengivas saudáveis.

Pré-molares

Direita: Verifique os dentes do seu
gato com regularidade, para poder
identificar qualquer formação de
placa ou sinais de doença dentária
em fase inicial.
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Incisivos
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