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Seu papel nos cuidados de enfermagem ao seu gato

continuação

da página anterior

• Dêaoseugatoreforçopositivo(porexemplo,petiscos,escovaropelo,carícias)por
aceitaromedicamento.
• Amenosqueoveterináriodigaqueomedicamentoprecisaseradministradocom
alimentos,nãousecomidacomoumauxílionahoradedarremédios,umavezque
podecausaraversãoereduziraalimentaçãodoseugato.
• Vasilhasdecomidaplanas,comopequenospratosdepapel,evasosdeáguamais
rasospodemmelhoraraingestãoaotornaráguaealimentosmaisacessíveis.
• Aqueçaacomidaenlatadaaumatemperaturacorporalesquentandolevementeno
micro-ondasoucolocandoáguamornaeagitandobem.Adiçõesdecaldodefrango
oucaldodeatumpodemmelhorarosabor.
• Acomidadevesempreserfresca,servidaempequenasporções,erecolocada
conformenecessário.
• Forçarseugatoaaceitarmedicamentoséestressanteparavocêeparaele.Nãoretire
seugatoàforçadeumlugardeseesconderouinterrompasuaalimentação,
autolimpezaoueliminaçãoparaadministrarmedicamentos.Peçaqueoveterinário
demonstrecomoadministraromedicamentoprescritoparaoseugato.
• Mantenhaacalma.Osgatospodemdetectarnossasfrustraçõesouansiedade,algo
quepodefazercomquefiquemcommedoou
ansiosos.
• Nãopercanenhumaconsultaderetornocoma
clínicaveterinária.Alerteaclínicaveterinária caso
observesinaisdedoençaoumudanças no
comportamentodoseugato,alémdemudanças
naingestãodelíquidosoualimentos,ouainda
casotenhadificuldadeparaadministrar
medicamentos.
Fornecer cuidados de enfermagem em casa para o seu gato pode parecer
incrivelmente difícil à primeira vista, mas seja paciente e lembre-se que até mesmo
pequenas melhorias contribuirão para a recuperação do seu gato. Lembre-se de que o
veterinário está à sua disposição para ajudar, por isso, sempre faça perguntas que
possam colaborar para cuidados de enfermagem com sucesso em casa.

Você é um membro importante na equipe de saúde do seu
gato. Você pode ser essencial para ajudar no sucesso dos
tratamentos e na melhor saúde do animal.
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Cuidados de enfermagem para o seu gato
Dicas práticas para donos de pets
Quando em um local não familiar e frequentemente amedrontador,
como a clínica veterinária, seu gato precisa de sua confiança e
tranquilidade, especialmente se estiver doente. Seu comportamento
influenciará expressivamente na sensação de segurança do seu gato e
seu comportamento na clínica. Suas habilidades de enfermagem em casa
também terão um papel importantíssimo no sucesso dos tratamentos
prescritos pelo veterinário para ajudar seu gato a se recuperar de doenças
ou ferimentos.
Seu papel na hora do preparo para uma visita ao
veterinário
Seoseugatoestiverestressadonahoradeiratéaclínicaveterinária,peçadicasao
veterinário sobrecomoadaptarseugatonacasinhaousobremedicamentoscontra
ansiedadequepodemseradministradosantesdavisita.Deixeseugatoemjejumpor
váriashorasantesdaconsultaparaevitarqueelepassemalnoveículo.Leveos
petiscosfavoritosdoseugatoparaquevocêouaequipeveterináriapossamdá-los
comoumarecompensaouparadistraí-lo.Leveemcontausarumspraydeferomônio
facialfelinosintético(porexemplo,Feliway® ouComfortZone®)nacaixade
transporteenocarronomínimo30minutosantesparaajudaraacalmaroseugato.
Coloquetambémumbrinquedofavoritoeroupasoualmofadascomodoresjá
familiaresparaele.
AAAFPeaISFMcriaramumfolhetopráticochamado Comolevarseugatoao
veterinárioparafornecerdicasafimdefacilitaravisitaparavocêeoseugato.Esse
folhetopodeserbaixadoon-linenapáginahttp://catvets.com/GetCatToVet.

Seu papel na clínica veterinária
Osgatossãocapazesdesentirseuestresse,ansiedadeeapreensão,sendoquetodos
essesfatorespodemaumentaroestressedoanimal.Aquiestãoalgumasdicaspara
ajudaracriarumavisitamaispositivaaoveterinário:
• Seoseugatoestivermuitoansiosonasaladeespera,ousecachorrosestiverem
presentes,pergunteaorecepcionistasevocêpodeirimediatamenteparaumasala
deexames.Tambémépossívelcobriragaioladoseu
gatocomumatoalhaoucasacoparaobstruiravisão
eabafarsons.Depoisqueestivernasaladeexames
comoseugato,falecomelecalmamente,emvoz
baixaetommoderado.
•Evitecomportamentosque,emborafeitospara
confortarseugato, possamnaverdadeaumentar
suaansiedade.Entreelesestãoapertarseugato,
falarouolharparaoseurosto,perturbarouinvadir
seuespaçopessoal.Sonshumanosquevisam
acalmaroutranquilizar(como“shhhh”)podem
imitarosomdeoutrogatoedevemserevitados.

• Correçãofísica,comodartapasnacabeçadoseugato,erepreensõesverbais
devemserevitadasporquepodemagitarseugatoeprovocarumarespostadelutar
oufugir.Lembre-sequegatosnãosãohumanosereagemdeformadiferenteaoserem
disciplinados.
• Nãopeguenemremovaseugatodacaixadetransporteatéserorientadoporum
membrodaequipeveterinária.
• Reforceoscomportamentospositivosdoseugatocomcarinhosoupetiscose
ignoreocomportamentonegativoemvezdetentarcorrigir.
• Seoseugatoprecisarficarnohospital,levebrinquedosealmofadasdecasacom
osquaiselejáestáacostumado.Informeonomedacaixadeareiaedosalimentos
queseugatocostumareceber.Mencionetambémqualquercoisaqueseugato
goste(porexemplo,petiscos,teropeloescovadoouatividadesdebrincadeiras). A
equipeveterináriapodeusaressasinformaçõesparaajudarseugatoaficarmaisà
vontade.

O papel da clínica veterinária
• Oferecersugestõessobreopçõesdetratamentomaisadequadasparaa
personalidadedoseugatoesuacapacidadedeadministrá-las.
• Informarvocêsobrecomoadministrarmedicamentosedemonstrartécnicasse
necessário.
• Comunicarvocêsobreotratamento,acompanhamentoesinaisdecomportamento
debem-estarqueindiquemrecuperação.Osgatosquesesentembemtendema
dormircommaisfrequêncianaposiçãoenrolada.Elesfazemaautolimpeza,
seguemumarotinanormal,interagem comodonoecomemeeliminam
regularmente.

Seu papel nos cuidados de enfermagem ao seu gato
Asdicasdecuidadosdeenfermagemaseguirvãoajudá-loasetornarumaextensão
daequipeveterináriaapósseugatovoltarparacasa.Peçaàclínicaveterináriapara
forneceromáximodeinformaçõespossíveisporescrito,alémdereferênciaspara
recursoson-line,comovídeos.Nãofiquerelutanteemquestionaraequipeveterinária
emcasodedúvidasduranteouapósavisita.
Dicasdecuidadosdeenfermagem:
• Identifiqueumespaçocalmo,privadoecomoqualogatojá
estáacostumado,comoumcômodopequenoouedícola,
comboailuminaçãoondevocêpossateracessoaoseugato
comfacilidade.Umespaçopequenopermiteo
monitoramentoatentodoseugatoeofereceumasensação
desegurança.
• Definaumarotinaparaadministrarmedicamentosoraisao
seugato.Umapiadebanheiroprotegidacomumatoalha
maciaoulã ofereceumespaçoprotegidoefechadopara
administrarmedicamentos.
continua na próxima página

