
Cop	  de	  calor:	  

	  

Encara	  ens	  queda	  molt	  d’estiu!!	  No	  baixem	  la	  guardia	  amb	  els	  cops	  de	  calor!!	  

	  Us	  recordem	  que	  els	  gossos	  no	  poden	  suar	  com	  les	  persones	  i	  només	  poden	  eliminar	  	  l’excés	  
de	  temperatura	  corporal	  mitjançant	  	  la	  respiració,	  	  un	  procés	  més	  lent,	  que	  en	  certes	  
situacions	  pot	  no	  ser	  eficaç,	  provocant	  un	  augment	  de	  temperatura	  corporal	  a	  la	  nostra	  
mascota	  que	  pot	  tenir	  conseqüències	  fatals.	  

A	  continuació	  us	  donem	  més	  informació	  sobre	  el	  cop	  de	  calor,	  com	  reconèixe’l	  i	  què	  podem	  fer	  
per	  evitar-‐l’ho.	  

Tots	  els	  gossos	  tenen	  la	  mateixa	  predisposició?	  

Qualsevol	  gos	  pot	  patir	  un	  cop	  de	  calor,	  però	  hi	  han	  gossos	  amb	  més	  risc	  potencial:	  

• Els	  d’edat	  avançada.	  

• Els	  que	  tenen	  sobrepès.	  

• Els	  que	  pateixen	  malalties	  cardiovasculars.	  

• Els	  que	  pateixen	  malalties	  neurològiques	  i/o	  neuromusculars.	  

• Els	  que	  tenen	  capes	  de	  pèl	  	  espesses.	  

• Els	  que	  presentin	  anormalitats	  a	  les	  vies	  respiratòries:	  raçes	  braquicefàliques	  (Boxers,	  
bulldogs,	  carlins…)	  

Quines	  causes	  externes	  poden	  ajudar	  a	  desencadenar-‐lo?	  

• La	  falta	  d’aclimatació	  i	  ventilació.	  

• La	  privació	  d’aigua.	  

• El	  confinament	  amb	  falta	  d’ombra.	  

Quins	  són	  els	  símptomes?	  

• Salivació,	  panteig.	  

• Cos	  calent.	  

• Estats	  de	  confusió,	  aturdiment.	  

• Genives	  i	  mucosa	  oral	  congestives	  (molt	  vermelles)	  o	  fins	  i	  tot	  cianòtiques	  (blavoses).	  

• Increment	  de	  la	  freqüència	  cardíaca.	  

• Vòmits,	  diarreas.	  



Quines	  poden	  ser	  les	  conseqüències?	  

• Úlceres	  gastrointestinals.	  

• Inflamació	  vies	  respiratòries.	  

• Danys	  cerebrals,	  renals,	  hepàtics,	  pulmonars	  .	  

• Alteracions	  de	  la	  coagulació.	  

• Shock,	  fallida	  multiorgànica.	  

• Mort.	  

Què	  podem	  fer	  davant	  d’un	  cas	  de	  cop	  de	  calor?	  

Intentar	  baixar	  la	  temperatura	  corporal	  de	  la	  nostre	  mascota	  amb	  aigua	  (no	  molt	  freda).	  

En	  cap	  cas	  forçar	  a	  beure	  a	  l’animal	  si	  no	  vol	  o	  no	  pot	  fer-‐ho	  ell	  voluntàriament.	  

Acudir	  immediatament	  al	  nostre	  centre,	  en	  cas	  que	  el	  mitjà	  de	  transport	  sigui	  un	  cotxe,	  posar	  
l’aire	  condicionat	  o	  baixar	  les	  finestres.	  

En	  funció	  dels	  signes	  clínics	  i	  de	  l’estat	  de	  l’animal	  al	  moment	  de	  l’ingrés	  el	  veterinari	  decidirá	  
quin	  será	  el	  tractament	  més	  oportú.	  

Generalment	  el	  tractament	  es	  basarà	  en	  l’estabilització	  de	  la	  temperatura	  corporal,	  
fluidoteràpia,	  protectors	  de	  mucosa,	  poguent	  	  requerir	  també	  oxigenoteràpia,	  controls	  
analítics,	  proves	  d’imatge	  i	  hospitalització.	  

Què	  podem	  fer	  a	  casa	  per	  prevenir	  el	  cop	  de	  calor?	  

• No	  deixar	  mai	  a	  la	  nostra	  mascota	  dins	  el	  cotxe.	  

• No	  fer-‐li	  fer	  exercici	  a	  altes	  temperatures,	  sortir	  a	  passejar	  amb	  la	  nostra	  mascota	  a	  
primera	  hora	  del	  matí	  i	  al	  vespre-‐nit.	  

• Proporcionar-‐li	  aigua	  fresca	  i	  a	  disposició.	  

• Si	  el	  tenim	  a	  l’exterior,	  proporcionar-‐li	  ombra.	  

• Si	  el	  tenim	  en	  un	  espai	  confinat	  ha	  d’estar	  aclimatat	  i	  ventilat.	  

• Banyar,refrescar	  i/o	  remullar	  	  al	  nostre	  animal,	  en	  els	  moments	  de	  molta	  calor.	  

	  

Des	  de	  l'equip	  H.V.Animàlia	  esperem	  que	  aquesta	  informació	  us	  sigui	  útil	  i	  que	  	  acabeu	  
de	  passar	  un	  bon	  estiu	  amb	  la	  companyia	  de	  les	  vostres	  mascotes!!	  

	  

	  


