
MORDIDAS E ARRANHÕES
O QUE FAZER?

Sim, acidentes acontecem. Mesmo o mais manso 
bichinho de estimação pode se assustar com um 
ruído repentino (secador de cabelo, motocicleta, 
liquidificador) e, com medo, arranhar ou morder 
alguém.  Evite  fazer  movimentos  bruscos, 
ruídos  e  até  carinhos  em um animal  que 
estiver distraído, comendo ou dormindo. Um 
gato,  por  exemplo,  só  deixa  acariciar  sua 

barriga, se for alguém muito íntimo, eles se sentem ofendidos e invadidos 
em sua privacidade. Quando acontece uma briga, o gato que sai perdendo, 
rola de costas no chão, como se dissesse que aceita a superioridade do 
adversário. Eles também costumam rolar assim, para seus donos, com o 
mesmo significado.

A  coordenação  motora  fina  dos  animais  é  diferente  da  nossa.  Eles  não 
conseguem enfiar uma linha em uma agulha ou segurar uma caneta, por 
exemplo. Assim,  a maioria das unhadas ou mordidas não é sinal de 
agressão,  eles  simplesmente  não  tem  nas  patas  a  mesma 
sensibilidade que nós temos em nossas mãos. Em compensação, eles 
sentem as vibrações de um TERREMOTO e nós, não. Veja o que aconteceu 
na Indonésia em 2004, TODOS os animais se salvaram do tsunami, pois 
sentiram as vibrações no solo e se abrigaram em lugares altos, enquanto 
mais de cem mil pessoas morriam, pois não previram a tragédia. Então, 
respeite a individualidade dos animais, seus horários de sono, alimentação, 
seu instinto de proteção aos filhotes, não entre de repente num quintal sem 
observar se existem animais ali e evite acidentes. 

Mas,   se você for arranhado ou mordido:  
Deixe sangrar um pouco e lave imediatamente o local 
com bastante água corrente e sabão. Nessa hora, do 

primeiro socorro, o que mais importa é LIMPAR o 
ferimento, pois a saliva tem bactérias que podem 

complicar a lesão.
Em seguida, procure um Médico.

Na  saliva  humana,  existem  organismos  igualmente  infecciosos! 
Mesmo  que  seu  amiguinho  se  assuste,  escorregue,  ou  faça  um  gesto 
estabanado e machuque você, compreenda-o e continue sendo seu amigo. 
Já imaginou se todo mundo que mastiga uma pedra no feijão, deixar de 
comer por causa disso? Procure antecipar-se e saber onde procurar socorro 
especializado  em sua  cidade,  não  só  para  acidentes  com animais,  mas 
também para outras emergências. Respeite os animais e aprenda tudo de 
bom que Deus nos ensina através da convivência com eles!
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