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A saúde do gato 

 

Bolas de pêlo 

 
Durante a higiene da pelagem, os gatos ingerem grandes 
quantidades de pêlo. No estômago, estes pêlos 
aglomeram-se em estruturas chamadas tricobezoares 
(ou bolas de pêlo, como são vulgarmente chamadas). 
Estas estruturas mantêm-se alojadas no estômago, 
sendo responsáveis por gastrites que conduzem a 
episódios de vómito. Para o controlo dos tricobezoares é 
fundamental a administração de pastas de malte, que 
actuam com laxantes, facilitando a progressão dos pêlos 
pelo tracto gastrointestinal, até à sua expulsão nas fezes. 

 

Os cuidados com a saúde dos animais de companhia 
dependem da atenção a eles dedicada pelos seus 
proprietários. A adopção de alguns procedimentos simples 
permite desenvolver a capacidade de detecção e tratamento 
precoce de muitos tipos de patologia. 

 

Sinais de saúde 
 
O gato é um animal gracioso e simpático, de movimentos 
harmoniosos, ágil e seguro. O seu comportamento tranquilo e 
afectuoso torna-o um excelente habitante dos lares 
domésticos. 
 
Algumas características comportamentais fazem com que 
seja único entre as demais espécies domésticas. Manifesta um 
cuidado extremo com a pelagem, que o faz ocupar grande 
parte do seu tempo a lamber, alisar e desembaraçar o pêlo e a 
remover o pêlo morto. Instintivamente desloca-se a um 
aglomerado de terra ou areia para urinar e defecar, cobrindo 
os excrementos de forma a ocultar a sua presença. Alimenta-
se várias vezes ao longo do dia, petiscando pequenas 
quantidades de cada vez. As necessidades de repouso são 
elevadas, dormindo, na totalidade, cerca de 16 por dia, na 
totalidade. As alterações destes comportamentos específicos 
podem indicar, directa ou indirectamente, que a saúde do 
animal está comprometida. Mais frequentemente, as 
alterações do comportamento alimentar são as primeiras a ser 
reconhecidas pelos proprietários, sendo a anorexia um sinal 
inequívoco de doença. 
 

Detectar sinais de doença 
 
A melhor maneira de detectar eventuais alterações 
patológicas no gato é observar cuidadosamente o animal e 
conhecer os seus sinais fisiológicos. 
 

Os dados devem ser anotados, mantendo-se um registo dos 
resultados e procurar apoio Médico- Veterinário sempre que 
se verifique alguma alteração importante. 
 

 O que observar 
 

A observação realizada pelos proprietários do animal deverá 
conter os seguintes elementos: 
 

 Rotina e actividades quotidianas; 

 Movimentos e locomoção; 

 Apetite e comportamento alimentar; 

 Olhos- verificar o aspecto, a coloração da mucosa e a 
existência de secreções; 

 Orelhas e pavilhão auricular- alterações na pele e secreção 
anormal; 

 Boca- aspecto da mucosa oral, gengivas, dentes e língua. 

 Respiração; 

 Corpo e membros, incluindo a cauda, as patas e as unhas; 

  Ânus, vulva, pénis e glândula mamária; 

 Pele e pelagem; 

 Fezes e urina. 
 

Dados fisiológicos 
 
Temperatura rectal: 38,6 ± 0,5º C 
Frequência respiratória: 16-40/min 
Pulsação: 120-140/min 
Gestação: 58-65 dias 
Puberdade: 4-12 meses 
Actividade reprodutiva: Poliéstrica sazonal 
Duração estro: 6- 7 dias 

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. 


