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Recomendações impo�tantes
em caso de emergência 

O que você faria se o seu cachorro ou gato comesse um pacote de chocolates
que você deixou, por descuido, em cima do sofá da sala? 

E o que faria se o seu gato começasse a ter convulsões bem diante de você? 

E se o pet rolasse escada a baixo por acidente, depois saísse mancando? 

Caso o seu cão estivesse superaquecido em um dia muito quente de verão, você saberia o que fazer?

Mas, o que o dono de um pet deve ter em mente é que o primeiro atendimento de emergência não substi-
tui o atendimento veterinário, logo em seguida. E, para que tudo corra bem, é necessário evitar o pânico do 
dono e do animal.

Quando o dono está bem informado, o pânico dá lugar à segurança do procedimento mais adequado. 

O primeiro atendimento pode salvar a vida do animalzinho até que você consiga atendimento veterinário 
profissional. Siga as dicas deste ebook e esteja preparado.

A Clinica Veterinária 4 Patas é um hospital com atendimento 24 horas. 

4patasvet.com.br. 



Em primeiro lugar
certifique-se da sua segurança 
e a de outras pessoas envolvidas. 

  • Mantenha a calma e avalie a situação antes de agir. Animais feridos têm medo e 
podem morder.
  • Entre em contato com um veterinário imediatamente. Guarde o telefone do 
profissional e saiba o nome da clínica em questão.

  • Sempre telefone primeiro, qualquer que seja a situação. Nem sempre há um 
veterinário à disposição e a sua ida ao consultório pode ser uma perda de valioso tempo.

  • Se houver risco de mordida, providencie uma mordaça para o pet. Raças pequenas 
podem ser controladas apenas com uma toalha grossa enrolada na cabeça.

  • Nunca dê medicação humana para animais domésticos. Nunca ofereça comida ou 
bebida ao animal que está ou estará sob efeito de anestesia. Nunca medique o animal sem indicação 
veterinária.

  • Dirija com cuidado ao transportar o pet para a emergência veterinária.



Kit de primeiro soco�ro�

  Guarde uma versão impressa da lista abaixo e deixe-a junto do kit de 
primeiros socorros da família, para uma referência rápida em casos de emergência. 

 
  A lista fornece um checklist de procedimentos emergenciais e indica 
suprimentos que vão ajudar:

  Números de telefone e endereço de veterinários.
  Clínica Veterinária 4 Patas 

  Av. Albino J. B. de Oliveira, 2315 - Barão Geraldo, Campinas/SP. 
4patas@4patasvet.com.br 19 3288 0441 | 19 3289 1072
 
  



Kit de primeiro� soco�ro�
  Conta-gotas ou seringa sem agulha

Servem para dar remédios via oral para os animais ou lavar ferimentos usando a 
pressão da água.

Esparadrapo: para fixar gazes e bandagens. Nunca use bandagens adesivas do tipo 
Band- Aid em pets. Tenha curativos absorventes para cobrir ferimentos abertos. É 
possível improvisar com absorventes femininos fixados com esparadrapo ou outro 
tipo de fita adesiva.

  Colar Elizabetano

Esse equipamento evita que o animal tente arrancar curativos, lamber ou morder
ferimentos. O pet pode ingerir medicamentos de uso tópico e, ao lamber, piora a 
situação. É preciso muito cuidado ao utilizá-lo em gatos: se o animal fugir ainda com 
o colar, não conseguirá ver o movimento dos automóveis na rua e pode ser atrope-
lado.

  Carvão ativado

É uma substância capaz de absorver veneno. Consulte sempre o seu veterinário
ou os Centros de Controle de Intoxicação (CCI)* para pedir orientações. Há mais de
trinta deles espalhados por todo o Brasil. *Há várias siglas que designam centros
de assistência toxicológica, entre elas, CIT (Centro de Informação Toxicológica),
TOXEN (Centro de Controle de Intoxicações), CIAT (Centro de Informação e Assistên-
cia Toxicológica).



CLÍNICA VETERINÁRIA e-book info�mativo
Primeiro soco�ro� 
parte1


