do gato
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SUMÁRIO
OLÁ, TUTOR!

A

partir do momento que você escolhe um animal de estimação e leva-o para seu lar, você
se torna um tutor. O que isso quer dizer? O tutor
é o responsável por zelar pela saúde e bem-estar
do animal, devendo preservar sua segurança e integridade física e psicológica. Garantir a qualidade de vida do pet passa a ser uma responsabilidade sua: oferecer abrigo, alimentação adequada e
acompanhamento veterinário, além de promover
o desenvolvimento do animal são alguns dos deveres de um bom tutor.
Este manual é um material de apoio ao tutor com
algumas dicas de como criar um gatinho saudável e
feliz, apto a viver muitos anos perto da sua família.
Leia com atenção e consulte sempre que precisar!
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O FILHOTE CHEGOU!

No lugar certo

Q

Gatos são higiênicos e se acostumam rápido a fazer naturalmente as necessidades em uma caixinha com areia ou granulado sanitário, que deve
ser posicionada à distância do local onde fica o alimento. Mantenha a higiene da caixinha limpando
os dejetos diariamente e trocando a areia/granulado pelo menos uma vez na semana, juntamente
com a lavagem da caixa. As caixinhas não são compartilhadas, portanto se houver mais gatinhos em
casa, cada um deve ter a sua.

uando o filhote chega em casa, é o momento
da adaptação. Nos primeiros dias, é possível
e normal que ele estranhe, por isso, muita atenção e paciência! Alguns pontos de atenção sobre
a chegada do filhote:

Um cantinho pra chamar de seu
É bom que o gatinho tenha um lugar confortável
e seguro da casa para se acomodar, mas é importante saber que eles gostam de explorar lugares
escuros e fechados como gavetas, armários ou
caixas, por isso alguns momentos de “sumiço”
serão comuns.

Segurança em primeiro lugar
Justamente por esse instinto explorador dos felinos, é preciso preparar a casa visando a segurança
do animal. Todas as janelas devem ser gradeadas
(eles não costumam se atirar, mas entre pulos podem acontecer acidentes graves) e deve-se bloquear locais perigosos para entrar – como máquinas
de lavar e ambientes muito fechados – ou subir,
como armários muito altos.
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Sempre limpinhos

Tem dono

Ao contrário dos cães, os gatos não precisam de banhos frequentes, já que realizam a própria higiene
diariamente – as lambidas são limpinhas e fazem
parte desse ritual. Os banhos com água e produtos
específicos para pets são recomendados somente
em casos de extrema necessidade.

Tenha uma placa de identificação no seu gato (que
pode ser atada numa coleira), contendo nome do
pet e contato dos tutores. Essa é uma medida muito importante para os felinos, já que não é raro que
eles saiam de casa e acabem se perdendo.
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CUIDANDO DA SAÚDE
Quem quer ter seu bichinho de estimação por perto por muitos anos precisa ter como preocupação
principal o cuidado com a saúde, em todas as fases
da vida. Mas manter a saúde em dia não é só cuidar de doenças, e sim preservá-la! Veja alguns dos
principais cuidados de saúde que os gatos exigem.

Cuidados gerais
O médico veterinário é o profissional capacitado para realizar avaliações clínicas completas no pet,
mas como tutor, há
sinais que devem
ser observados:
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apetite; fezes (aspecto, frequência e consistência) e
urina (frequência, cor e odor); ocorrência de vômitos ou tosses e espirros; secreção nasal ou ocular; coceiras frequentes ou vermelhidão na pele e
ouvidos; hábitos inapropriados, como comer fezes
ou plantas. Além disso, como os gatos são muito
higiênicos, o abandono de hábitos como fazer as
necessidades no lugar e se limpar frequentemente
também pode indicar que algo está errado.

Castração
A castração é um procedimento indicado para os
gatos por ser capaz de prevenir doenças relacionadas ao sistema reprodutor tanto nos machos quanto nas fêmeas, especialmente cânceres, além de
auxiliar também no controle de natalidade. Gatos
castrados também podem diminuir alguns hábitos
como saídas noturnas e brigas com outros animais.
A castração é um procedimento cirúrgico simples e
rapidamente o bichinho estará recuperado.
É preciso levar o pet ao médico veterinário desde
cedo para que ele indique a idade ideal para a realização do procedimento, que depende do sexo e
pode variar a cada situação.

Ectoparasitas (pulgas e carrapatos)
Os ectoparasitas podem habitar a pele, pelo e ouvidos do animal, causando coceira, irritação na pele,
dermatites alérgicas, anemia e doenças como a
erliquiose (doença do carrapato), que destroem as
células do sangue, podendo até levar o pet a óbito.
A prevenção é a melhor maneira de controlar a infestação desses parasitas, pois a fêmea do carrapato
pode colocar, em média, três mil ovos a cada novo
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ciclo. Para o animal, existem produtos para banho,
aplicação no dorso, comprimidos via oral, spray,
entre outros. Todos devem ser administrados de
acordo com as orientações da bula ou do médico
veterinário.

Vermifugação
A vermifugação consiste no tratamento contra
os endoparasitas, conhecidos como “vermes”. Os
mais comuns são os vermes intestinais, que causam: desconforto abdominal e anal (coceira); lesão
da parede intestinal; anemia; perda de peso; queda de pelos; fezes com sangue ou diarreias severas; diminuição da imunidade; predisposição a outras doenças,
podendo levar o pet a óbito.
A vermifugação geralmente é feita
por medicamentos via oral, a partir
dos 30 dias do nascimento, repetindo
a dose no intervalo de 15 dias. Deve-se fazer a vermifugação a cada três
meses ou de acordo com a orientação
do médico veterinário.
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Vacinação
A vacinação é essencial para proteger o seu pet contra doenças, pois permite que o organismo crie
defesas para reagir contra vírus e bactérias.
Siga o guia abaixo para manter todas as vacinas em dia!

GUIA DE VACINAÇÃO

Vacinas para gatos
30 dias
Vermífugo
Anti-pulgas
V4
Antirrábica

*

42 dias

63 dias

84 dias

120 dias

+1 ano
A cada 3 meses

*
*

A cada 1 mês

*

*

*

*
*

*Em todas as fases da vida, consulte o médico veterinário regularmente e informe-se sobre os tratamentos indicados!
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Alimentação x Nutrição
Não dá para falar de saúde sem falar de alimentação. A nutrição adequada é a garantia de animais
bem dispostos, com energia e saudáveis, já que
promove o bom funcionamento do organismo de
diferentes maneiras, auxiliando também na resposta imunológica.
O alimento ideal para o animal considera suas necessidades de acordo com a fase da vida e pode
também atender a demandas específicas, como o
caso de alimentação desenvolvida para gatos castrados – como o metabolismo tende a ficar mais
lento e há consequente diminuição das necessidades energéticas, é indicado que o alimento tenha
uma maior quantidade de proteína animal e fibra,
e menos gordura e carboidratos. Uma particularidade da dieta dos felinos é a alta necessidade de
proteína animal, em comparação com a dos cães.
Forneça um alimento que considere isso!
O tutor precisa ainda tomar todas as medidas para
prevenir a obesidade nos felinos, um distúrbio
sério capaz de reduzir a expectativa de vida dos
animais. Para os gatos, o alimento pode ficar à dis-

posição do animal – desde que protegido de luz
solar direta, umidade, poluição, insetos e roedores,
entre outros –, porém é preciso que o tutor controle atentamente a ingestão do alimento, para evitar
que o consumo esteja excedendo o nível ideal.
Gatos podem ser exigentes quanto à alimentação
e não se adaptar com facilidade a qualquer ração.
É preciso observar como está seu interesse pelo
alimento e, se necessário, encontrar o alimento
ideal para seu paladar. Um fator importante para
que eles tenham interesse pelo alimento é não
deixá-lo muito tempo no comedouro: o cheiro da
comida fresca os atrai a comer, por isso a reposição frequente fará a diferença, bem como a higiene do recipiente.

Sempre hidratado
A hidratação também tem total relação com a
saúde, já que a água é o nutriente responsável pelas principais funções fisiológicas do organismo
animal. O tutor deve disponibilizar água fresca
a todo tempo, observando também se o consumo
está acontecendo normalmente. Os donos de gato

devem ter atenção redobrada quanto ao consumo
de água, já que os felinos são comumente propensos a problemas renais. Deve-se incentivar que o
animal beba água o máximo possível, disponibilizando mais de um ponto de hidratação na casa e
repondo-o frequentemente. Pode-se utilizar também fontes de água, bebedouros automáticos e
torneiras, já que os gatos têm mais interesse pela
água fresca e corrente.

Nutrição de filhotes
A partir do primeiro mês de vida, é possível iniciar a adaptação do filhote aos alimentos sólidos
podendo-se umedecer com água, de maneira
gradual, a ração até que ele se adapte. Os gatos
possuem o costume de se alimentar por meio de
pequenas porções distribuídas durante o dia, ao
contrário dos cães, que podem ter as refeições divididas em somente 2 ou 3 porções diárias.
Em nenhuma fase da vida é recomendado que os gatos bebam o leite de consumo humano, já que o organismo geralmente desenvolve intolerância à lactose.

EXERCITE SEU PET!

E

stá enganado quem pensa que os gatos são bichinhos sedentários, que só gostam de preguiça. Com o devido incentivo, eles podem ser ativos
e brincalhões, beneficiando-se de diversas formas
da realização de atividades. Especialmente os filhotes passam boa parte do tempo que estão acordados encontrando formas de brincar e explorar,
mas os gatos adultos também devem se exercitar
de alguma forma diariamente.
Aliada à alimentação, uma rotina ativa para os
pets, que inclua exercícios e brincadeiras diários,
é o grande segredo para criar um pet saudável. Há
inúmeras vantagens em incentivar os exercícios!
•Redução da obesidade;
•Gasto de energia;
•Combate à ansiedade e depressão;
•Desenvolvimento físico e motor;
•Melhora do sono e da saúde, em geral;
•Educação do animal.
Aprenda algumas formas de incentivar a realização de exercícios para os gatos.
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Brincadeiras
Brincar é uma das melhores maneiras de fazer o
pet gastar energia e ainda permite desenvolver
a interação e os laços entre o tutor e o bichinho.
Mesmo que no caso dos gatos as brincadeiras não
sejam tão ativas como as corridas e caminhadas
dos cães, elas são extremamente importantes
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para a saúde mental e física do animal. Há muitos brinquedos no mercado pet que serão ótimas
ajudas para garantir a diversão e incentivar que
o peludo se mexa e explore, da maneira que gosta.
Não tem segredo!
Dicas:
•Não é difícil fazer a diversão dos gatos. Uma
simples varinha com penduricalhos é suficiente para que eles corram atrás por um bom tempo! O instinto de caçar também pode ser incentivado com brinquedos;
•Apesar da imagem clássica dos desenhos, gatos não devem brincar com novelos de linha,
pelo risco de engolirem ou engasgarem. Opte
por brinquedos sem peças pequenas;
•Para gatinhos que andam brincando pouco,
há brinquedos que incentivam os exercícios
durante a hora de comer, auxiliando também
no desenvolvimento cognitivo. Eles permitem
esconder o alimento, para que o gatinho “conquiste” a comida;

•Os arranhadores são itens essenciais para casas com gatos. Além de distrair os pets, eles
gastam e afiam as unhas, um hábito que eles
precisam praticar com frequência;
•A hora de brincar pode ser um bom momento
para ensinar a disciplina, desencorajando comportamentos violentos e indesejados, como
mordidas e arranhões. É preciso demonstrar
a reprovação sem violência mas com firmeza,
vocalizando e evitando acariciá-lo ou pegá-lo
no colo quando ele agir como não deve;
•Gatos que compartilham o lar brincam mais, já
que depois que se acostumam com a presença
um do outro, interagem bastante entre si. Se o
bichinho estiver apresentando um comportamento desanimado ou muito sedentário, a companhia de outro gato pode ser uma boa opção;
•Mesmo que o espaço não seja muito grande
para praticar exercícios, incentive! Qualquer
corrida ou brincadeira dentro de casa é uma
forma válida de acabar com o sedentarismo.

Enriquecimento ambiental
Gatos confinados podem ficar entediados ou mesmo estressados, desenvolvendo comportamentos
indesejáveis. Uma forma de evitar o tédio é incentivar a movimentação do peludo pela casa, por meio
do enriquecimento ambiental, que consiste em
acrescentar ao ambiente objetos e estruturas que
permitam a distração e o bem-estar do animal.
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Especialmente o enriquecimento vertical será muito apreciado e aproveitado, já que os gatos adoram ter uma visão superior dos espaços.
O enriquecimento ambiental pode ser feito de diversas formas:
•Troncos de árvore para escalada e desgaste das unhas;
•Arranhadores diferentes, como escaláveis ou com tocas;
•Prateleiras para pular e escalar;
•Caixas;
•Túneis.
*Importante: atente-se à segurança, sempre! Locais muito
altos ou arriscados para pulos devem ser evitados.
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