Lenços e Agasalhos – Tempo de Coriza!
A temperatura arrefeceu e o Outono deu entrada no território nacional, os dias estão
mais curtos e a chuva apareceu juntamente com alguma trovoada. É tempo de comer
castanhas e andar mais agasalhado, mas também é tempo de ter o seu gato constipado.
Espirra o gato, espirra o dono, funga um e funga o outro – família é assim! Querem-se
sopas e descanso, agasalhos e convalescença. Mas não se deixe enganar pelos sintomas,
a constipação dos gatos, conhecida por Coriza, tem uma origem muito própria e resulta
da infecção das vias aéreas superiores (rinotraqueíte) nesta espécie, por parte de dois
vírus, sendo que pode haver ou não um corrimento ocular em simultâneo e conjuntivite
bacteriana como consequência. Esteja o dono descansado, que não foi o gato que lhe
pegou a sua constipação nem o oposto. Muitos deles já trazem estes virus do tempo de
gatinhos e é quando as suas defesas estão em baixo – por exemplo por motivos que lhes
provoquem stress ou alterações de temperatura como agora no Outono/Inverno, que o
quadro típico da Coriza se manifesta. Podemos assistir então a um gato mais parado
possivelmente com febre, enrolado e pouco activo, que não quer comer e espirra
ocasionalmente, rameloso ou com lágrima abundante. É claro que estes sintomas podem
ser mais ou menos evidentes conforme o gato e a duração do episódio. Geralmente o
passo seguinte é a infeção evoluir para uma pneumonia bacteriana, e o prognóstico
complica-se bastante se o dono não procurar a consulta veterinária o mais cedo quanto
possível.
Para além da medicação que o médico do seu gatinho lhe prescrever, muitas vezes
torna-se útil suplementar a alimentação do gato com Lisina, um animoácido essencial
nesta espécie que melhora o sistema imunitário. Pode encontrar este suplemento sob a
forma de pastas ou mesmo em algumas das melhores rações para gato.
A vacina básica dos gatos inclui estes virus na sua composição, no entanto é possivel
que animais vacinados manifestem a Coriza. À semelhança do que acontece com a
vacina contra a gripe nos humanos, pretende-se que os episódios sejam mais suaves e
menos duradouros nos indivíduos vacinados. Assim sendo, não deixe de vacinar o seu
gato apenas “porque ele nunca sai de casa”.

