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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. 
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   Termômetro digital 

Procure ter em casa um termômetro apropriado para cães e gatos. 
A temperatura corporal normal dos cães é maior que a humana, de 37,5º C a 39,5º C. Nunca insira o 
termômetro na boca do animal. Precisamente, a temperatura é aferida por via retal. Há
termômetros veterinários modernos e não invasivos disponíveis no mercado.
Eles medem a temperatura sem tocar ocorpo do pet.

Bandagens não adesivas, gaze, toalhas ou tiras de tecido limpas Esse material é o básico para 
curativos, usado para protegê-los e estancar sangramentos. A proteção de ferimentos é muito 
importante para o pet não contrair infecções.

   Mordaça ou focinheira

Em uma emergência use uma tira de pano, corda, meia de nylon ou toalha.
Mesmo os pets mais calmos podem ficar muito assustados quando sentem dor e avançar no próprio 
dono. Não deixe que o seu sentimento de pena o impeça de amordaçá-lo e imobilizá-lo, se for
necessário. 

Não use a focinheira caso o seu pet esteja vomitando! 

Para os gatos e cães pequenos podese usar uma toalha grossa em torno da cabeça. Isso previne 
mordidas. 

Cuidado: os dentes dos gatos atravessam facilmente as toalhas. Procure mordaças especiais para 
gatos nos pet shops.
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   Caixa de transporte

A caixa de transporte é muito indicada para gatos e cães de médio e pequeno
porte, por isso utilize-a sempre que possível. Ela garante sua segurança
enquanto você dirige para o pronto atendimento veterinário.

   Guia com coleira ou peitoral

Caso o seu pet possa caminhar sem ajuda, use
a guia para garantir a segurança dele e de quem
mais estiver com você. Quando doentinhos os
pets podem apresentar reações repentinas e
incomuns.

   Maca para transporte no caso de fratura

sabemos que esse item não é tão fácil de ser transportado, mesmo quando nssos animal é 
depequeneo porte, mas fica a dica.
Pode haver a necessidade de utilização de uma maca para o transporte, se o pet não
conseguir caminhar. Em caso de fraturas, esse equipamento é muito indicado. Às vezes basta
mover um pouco o corpinho do animal para que ele grite de dor. Então use a maca e, se não tiver
uma, improvise com um pedaço de madeira ou papelão bem duro. Acomode o pet com todo
o cuidado sobre a maca e tente imobilizá-lo, envolvendo-o com bandagens ou tiras de pano,
sem apertar muito.
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