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Cão no forno!
Uma temperatura acima de 20 graus representa
um perigo mortal! Num dia quente, a temperatura
no carro pode atingir com facilidade aos 50 graus!
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Lamentavelmente, também neste verão muitos cães
sofrerão a morte torturosa causada por um golpe de
calor dentro de carros.
Não deixe isso acontecer!
Ajude-nos a alertar cada vez mais donos de
cães sobre este perigo. Peça já este cartão
gratuito para divulgação!
A defesa dos animais é assunto de todos nós!
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Animais com insolação
Medidas de prevenção e primeiros socorros em casos de emergência
Tanto cães como gatos podem sofrer de insolação. Porém,
visto que o maior risco existe dentro de carros estacionados
ao sol com janelas fechadas, o problema afecta principalmente os cães. Poucos minutos dentro de um carro fechado
num dia de sol são suficientes para provocar uma situação
fatal para o cão. Uma janela um bocadinho aberta não serve
de solução!
Cães e gatos precisam de arfar ao fim de regular a temperatura do corpo. Isso causa uma constante evaporação de água,
a qual os animais devem compensar tomando água.
Sem acesso ao líquido, sofrerão hipertermia, ou seja, a temperatura corporal aumenta de forma excessiva. Os primeiros
sintomas de uma insolação são: inquietude, respiração rápida
e difícil (a língua de fora e o pescoço erecto), cambaleio, esgotamento. A partir de uma temperatura corporal de 40 graus
começam os problemas de circulação.

Em consequência, cada vez menos sangue chega aos órgãos
vitais, o que pode resultar num choque. Se a temperatura do
corpo for aumentar para 43 graus, as proteínas corporais coagulam, e o cão corre o risco de perder a consciência.
O que fazer? Um cão com insolação é um caso de emergência! O animal em questão deve ser levado a um veterinário o mais rapidamente possível. Leve o cão à sombra
e aplique lentamente toalhas húmidas e frias ao longo de
30 minutos no mínimo. Se o cão for consciente, ofereçalhe água em pequenos tragos. Nota: A água só deve ser
dado ao animal consciente. Caso contrário, deite o animal
de lado e assegure-se que está com a língua de fora.
Se observar um cão numa situação crítica dentro de um
carro, não hesite – chame a polícia!
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