O seu gato vomita pelo, será normal?
As Bolas de Pelo apesar de não serem agradáveis, resultam dos hábitos de higiene que os gatos
têm e que mostram uma atitude saudável do animal. Quando um gato se lava, as estruturas
em forma de gancho da superfície da língua agarram os pelos mortos que estão soltos na
pelagem e acabam por ser engolidos. A maioria passa ao longo do tubo digestivo e não causa
problemas, mas também pode acontecer que alguns fiquem no estômago e formem
aglomerados, e o mais comum é verificar a sua saída através do vómito.
É um problema mais frequente nas raças de pelo longo, como os Persas, os Bosques da
Noruega ou os Main Coon. Gatos que fazem a sua higiene compulsivamente também estão
sujeitos a apresentar uma ingestão superior de pelos. Como dono de gatos, já pode ter
reparado que quando eles eram mais jovens não se lambiam tanto como agora em adultos e
isso é normal, quanto mais velho for o gato, mais tempo eles dedicam à higiene da sua
pelagem, logo, mais pelos eles ingerem e vomitam.
O maior perigo deste fenómeno, é a obstrução intestinal e o dono deve ficar atento a sintomas
como falta de apetite, vómito repetido, ausência de fezes no caixote e tentativa de expulsão
sem sucesso, letargia e diarreia. Procure a ajuda do veterinário nestes casos, e esteja
consciente que uma obstrução intestinal pode levar à morte do animal se não agirmos a
tempo.
Como é que pode prevenir que o seu felino doméstico chegue a este ponto? Atualmente
existem várias formas – quer seja através da administração de pastas de malte (com ou sem
sabor, atuam por lubrificação do intestino, com ligeiro efeito laxante,) às rações ricas em fibra
insolúvel (muito útil também na prevenção do aumento de peso no caso dos gatos
esterilizados). A tosquia é uma alternativa positiva nas raças de pelo longo e uma escovagem
regular, especialmente em fazes do ano em que a queda de pelo é superior (Outono e
Primavera) é de extrema utilidade, por diminuir a quantidade de pelos mortos, soltos entre a
pelagem do seu gato. Se notar que o pelo cai o ano todo, provavelmente o seu gato vai
agradecer uma ração mais rica nutricionalmente, que mantenha uma pele saudável e uma
pelagem brilhante e menos quebradiça.

