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Administrar medicamentos a um gato pode ser uma tarefa 
muito difícil. Os gatos não gostam de ingerir substâncias 
estranhas e são extremamente sensíveis ao odor e ao sabor 
dos fármacos, o que dificulta ainda mais este procedimento. 
 
Se o gato é agitado ou difícil de conter, é importante solicitar 
a ajuda de outra pessoa, de modo a imobilizá-lo 
correctamente. 
 
Após a contenção e a administração do medicamento, é 
importante recompensar o animal, para que estes 
procedimentos sejam encarados de forma positiva, nas vezes 
seguintes. 
 

Administração de líquidos por via oral 
 

 Colocar uma mão sob o corpo do gato e sob o peito de 
forma que o peito fique sobre a palma da mão. Levantar o 
gato com firmeza e encostá-lo contra o corpo de forma que o 
corpo dele esteja seguro entre o antebraço e corpo.  
 

 Colocar o gato sobre uma mesa ou uma bancada. Com a 
ajuda de outra pessoa, colocar cuidadosa e firmemente as 
duas mãos à volta dos ombros do gato e empurra-lo contra a 
mesa para que não possa usar as patas dianteiras para 
arranhar. 
 

 Se o gato demonstrar alguma agressividade, envolvê-lo 
numa toalha grande, deixando apenas a cabeça de fora. 

 

 Manter a boca do gato cuidadosamente fechada e 
levantar levemente sua cabeça. 

 

 Usando uma seringa ou um conta-gotas plástico, inserido 
no canto da boca do gato, colocar o líquido lentamente e em 
pequenos volumes, permitindo que cada porção seja engolida 
antes da seguinte. 

 

 Friccionar cuidadosamente a garganta do animal para 
estimular a deglutição.   

 

Administração de comprimidos por via oral 
 

 Colocar uma das mãos na parte de 
cima da cabeça do gato, evitando a 
mandibula. 
 

 Inclinar a cabeça do gato 
cuidadosamente para trás, de modo a 
que o nariz fique virado para cima. 
 

 Empurrar a mandíbula para baixo, 
para que o gato abra a boca. 
  

 Segurar o comprimido entre os dedos 
polegar e indicador da outra mão. Colocar 
o comprimido dentro da boca do animal, 

tão profundamente como o possível. 
 

 Fechar a boca do gato rapidamente, e friccionar 
cuidadosamente a ponta do nariz. Este gesto estimulará o 
gato a lamber o nariz, deglutindo o comprimido. 
 

Administração de colírios e pomadas nos olhos 
 

 Limpar cuidadosamente o olho com uma toalhita ou 
compressa impregnada com uma solução de limpeza. 
 

 Encostar a mão que segura o frasco ou o tubo à cabeça do 
gato, de modo a que estes não toquem no olho, em caso de 
algum movimento repentino. 
 

 Fechar o olho do animal, para que o medicamento se 
espalhe por toda a superfície. 
 

 Limpar o excesso, para que o gato não ingira 
medicamento, ao lamber-se. 

 

Pastas pouco apetentes 

Os medicamentos e produtos com apresentação em pasta 
(suplementos nutricionais, antiparasitários internos e pastas 
de malte) são normalmente apetentes e voluntariamente 
ingeridos pelos gatos. No entanto, um procedimento 
alternativo à administração per os é a colocação directa do 
produto no pêlo do animal, por exemplo, nas patas, que será 
posteriormente lambido por este, aquando da sua higiene 
habitual. 

As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização exclusiva da equipa 
técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não dispensam a avaliação clínica 
dos animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-Veterinária.  

 
 


