Els gossos són molt més sensibles a la calor que els humans i un dia de forta calor pot ser molt
perillós pels nostres animals.
El cop de calor és el nom comú de l'hipertèrmia, que és una pujada de la temperatura corporal
fins al punt que hi poden haver risc de danys i desequilibris fisiològics (problemes vasculars,
hemorràgies, o edema cerebral). Els seus efectes poden ser temporals o permanents i fins i tot
provocar la mort de l'animal.

Els gossos no transpiren (no suen) i només poden eliminar la calor mitjançant 3 mecanismes:


El panteig (el respirar ràpid típic del gos)



Per suor només a través dels coixinets dels peus i amb contacte amb superfícies fredes



A través de zones amb poc pèl com l'abdomen.

Hi ha factors de risc a tenir en compte per evitar el cop de calor:


L'alta temperatura a l'exterior



Humitat ambiental elevada que dificulta l'eliminació de vapor d'aigua del cos

espais reduïts (cotxe, habitació molt tancada, balcó, transportin, bodega de vaixell...)


Poca aigua o canviada poc sovint



Falta d'ombra al pati, balcó



Terres de ciment (perquè reten el calor)



Gossos lligats intenten accedir a l'aigua o a l'ombra i poden ofegar-se amb la cadena.

Els animals que tenen més risc a patir un cop de calor són:


Els més joves o els més vells



Els que tenen malalties respitòries o cardíaques



Els de raça braquicèfala (bulldogs, boxers, carlins, perses, pequinés...)



Els animals obesos



Els de pell fosca



Si acaben de menjar (millor donar menjar a la nit ja que la digestió ho pot afavorir)



Fer-los fer exercici durant les hores de calor o quan l'animal està molt nerviós.

Els primers símtomes que veureu seran:


Respiració molt ràpida i forçada



Dificultat de moviment



Tambaleig



Alteració de la salivació



Llengua i mucoses blaves

Si el vostre animal presenta aquests símptomes, acudiu de seguida al vostre veterinari ja
que l'animal pot estar en situació greu.

COM EVITAR EL COP DE CALOR


Tenir sempre aigua fresca



Estar en espais amplis i ventilats, i amb ombra



Donar menjar a primera o última hora del dia



Treure'ls a passejar a primera o última hora del dia



Evitar que facin exercici



No deixar-lo MAI dins el cotxe



No transportar els animals dins les bodegues d'un vaixell



Aplicar el sentit comú

