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Medicamentos perigosos para o gato 

 

Medicamentos de uso humano 

 
Muitas pessoas, por ignorância, e na tentativa de 
medicar espontaneamente os seus animais, 
administram-lhes medicamentos de uso humano, 
sobretudo os de venda livre. Sendo estes medicamentos 
formulados e testados em humanos, não existe 
informação sobre a sua eficácia e segurança noutras 
espécies. É fundamental esclarecer os utentes que os 
medicamentos de uso humano não são adequados aos 
animais, e que a sua administração pode conduzir a 
intoxicações muito graves e por vezes fatais.  
 

 

O gato é um animal sensível a diversas substâncias activas 
que compõem alguns medicamentos. É importante conhecer 
alguns destes fármacos e os seus efeitos nesta espécie, para 
melhor aconselhar os utentes. 
 

Ácido acetilsalicílico 
 
Nos gatos, esta substância tem um tempo de eliminação de 
72 horas, o que faz com que o risco de sobredosagem seja 
muito elevado. Causa ulceração gástrica, por inibição das 
prostaglandinas protectoras, e hemorragias, por diminuição 
da agregação plaquetária. Não é aprovado para uso em 
animais de companhia. 
 

Paracetamol (Acetaminofeno) 
 
Apenas meio comprimido pode ser fatal para um gato adulto. 
Causa anemia hemolítica, metahemoglobinémia (com 
ineficácia no transporte de oxigénio), cianose, edema de face, 
taquipneia, necrose hepática e icterícia. Esta espécie carece 
da enzima glucoronil- transferase, fundamental na 
biotransformação desta molécula, pelo que a toxicidade 
aumenta com o aumento da dose. O antídoto do paracetamol 
é a N-acetilcisteína, que é administrada por via endovenosa 
aos animais intoxicados. Esta substância não é aprovada para 
uso em animais de companhia. 
 

Ibuprofeno 
 
Os sintomas de intoxicação variam em função da dose, da 
idade ou da toma simultânea de outros medicamentos, no 
entanto os sintomas mais evidentes são o vómito, depressão, 
falta de apetite, diarreia e ataxia. A sobredosagem produz 
hemorragias gastrointestinais nas primeiras 6 a 12 horas. Não 
é aprovado para uso em animais de companhia. 
 

Benzodiazepinas 
 
Em doses elevadas provoca sedação profunda, com 
depressão respiratória e cardiovascular. Esta substância é 
usada pontualmente na medicação pré-anestésica, para 
promover o relaxamento muscular e para controlo de 
convulsões, sob estrita vigilância médico-veterinária. 
 

Piretrina e piretróides sintéticos 

 
Existem na composição da maior parte dos antiparasitários 
externos formulados para cães. São altamente tóxicas para os 
gatos, uma vez que estes são incapazes de as metabolizar. Os 
sinais de intoxicação por permetrinas incluem hipersiália, 

letargia, depressão, vómitos, diarreia, dispneia, tremores 
musculares, ataxia, convulsões, coma e morte.  
 
Antiparasitários externos tóxicos para gatos: Kiltix coleira 
para cães; Scalibor protector band; Advantix solução para 
unção punctiforme; Pulvex Spot; Defendog. 
 

Como proceder em caso de intoxicação 

 
As intoxicações causadas por estas substâncias são 
normalmente graves e requerem uma intervenção rápida. No 
caso da administração oral, deve promover-se a emese nas 2 
primeiras horas após a ingestão (Peróxido de Hidrogénio- 
15ml/10Kg PV de 10/10 min., até efeito). A administração de 
carvão activado (1-4g/kg PV) é também recomendável. 
 
Os animais deverão ser imediatamente encaminhados para a 
consulta Médico-Veterinária para avaliação clínica e 
tratamento. 

 
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. 


