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AGORA, VOCÊ TEM UM NOVO AMIGO!
A Quatree deseja que você e seu gatinho possam viver muitos       
anos juntos e que aproveitem ao máximo todos os momentos 
de felicidade e alegria.

Este Guia foi elaborado para ser seu companheiro nas 
dúvidas que possam surgir neste início. Aqui você encontrará 
orientações práticas para garantir saúde, cuidados especiais 
e bem-estar ao seu animalzinho.

De personalidade própria, os felinos são afetuosos e divertidos 
e, mesmo sendo bastante independentes, eles precisam de 
cuidados especiais. A melhor convivência que um gatinho 
pode ter com você é de amor e carinho. Então, preparamos 
algumas dicas para manter o bem-estar dele e ajudá-lo a criar 
uma relação confiante e saudável entre vocês dois.

Nós, da Quatree, ficamos felizes em ajudar você a cuidar desse 
amiguinho tão especial. 

SEJA 
BEM-VINDO 
AO MUNDO 

DOS FILHOTES!

VIVA O 
MAIS NOVO 

MEMBRO
DA FAMÍLIA!

VEJA O VÍDEO
E SAIBA MAIS
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Preparar-se desde cedo ajudará a tornar mais confortável e 
segura a chegada do seu gatinho à casa nova. Veja se você tem 
o material básico para os cuidados diários e uma boa adaptação 
com seu filhote. 

CAMINHA 

RECIPIENTES PARA 
ÁGUA E PARA RAÇÃO

BANDEJA E AREIA
SANITÁRIA 

COLEIRA COM 
IDENTIFICAÇÃO

ESCOVA PARA PELOS

BRINQUEDOS 
PRÓPRIOS PARA 
GATOS

CAIXA DE TRANSPORTE

SEGURANÇA.
Os filhotes são muito curiosos, ativos e ágeis. Por 
isso costumam subir em móveis, prateleiras e até em 
geladeiras. Por essa razão, se você mora em apartamento, é 
imprescindível instalar rede de proteção em todas as janelas 
para evitar acidentes.
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NECESSIDADES NUTRICIONAIS 
O ato de nutrir tem um significado muito maior do que 
simplesmente alimentar. Significa oferecer adequadamente ao 
seu animal de estimação, em cada fase da vida, um alimento 
completo e balanceado para suas necessidades. 
Os gatos têm algumas particularidades; portanto, precisam 
de cuidados nutricionais específicos. Por ser um carnívoro, 
é fundamental que esse animal receba, desde a infância, uma 
alimentação adequada, com ingredientes de origem animal. 
Filhotes, por estarem em período de intenso desenvolvimento, 
apresentam uma demanda de nutrientes ainda maior que a 
dos adultos. Quantidades adicionais de proteínas, energia, 
vitaminas e minerais são necessárias para que eles cresçam 
saudáveis. Mas, atenção: isso não significa excessos.

MANEJO ALIMENTAR DO FILHOTE
Do nascimento até 3 semanas
Os filhotes dependem exclusivamente do leite materno. Se o 
gatinho tiver um desmame precoce, é indicado um substituto de 
leite materno.

Desmame (de 3 a 8 semanas de vida)
Os filhotes começam a consumir alimentos sólidos. Deve-se 
permitir a eles livre acesso a um alimento apropriado. 
Ofereça Quatree Supreme Gatos Filhotes umedecida com um 
pouco de água morna. Gradualmente, diminua a quantidade de 
líquido colocado na ração até o filhote se adaptar à ração seca. 
Não é recomendado umedecer a ração com leite.

G U I A  D O S  F I L H O T E S 7
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NUTRIÇÃO 

A PARTIR DE 8 SEMANAS 

1. Alimento
O seu gatinho está apto a receber o alimento seco. 

2. Água
Água é um nutriente essencial para a vida; por isso, deixe à disposição 
mais de um pote de água fresca e limpa. O ideal é que haja pelo 
menos uma quantidade de pote superior ao número de gatos, ou 
seja, se você tiver um gato, deve haver pelo menos dois potes de 
água. Utilize potes grandes, nos quais os gatos não encostem o 
“bigode” ao beber. Troque a água pelo menos uma vez ao dia, já que 
eles gostam de água fresca. Se houver possibilidade, utilize fontes 
com água em movimento. Os felinos adoram água corrente. Todas 
essas medidas favorecem a ingestão de água pelos gatos.

3. Local das refeições
Ao identificar o lugar onde sempre há comida, o gatinho cria uma 
rotina e se sente mais seguro. Não é legal colocar a comida próximo 
à caixa sanitária, ok?

4. Que quantidade fornecer do alimento escolhido
Nos rótulos dos alimentos, existem as recomendações diárias de 
consumo, de acordo com a idade do animal.

5. Frequência das refeições
Os gatos têm como hábito fazer várias pequenas refeições por 
dia. No verso das embalagens, você encontra a quantidade diária 
recomendada. O total indicado deve ser fracionado em, no mínimo, 
3 ou 4 porções espaçadas ao longo do dia.

6. Recompensas
Não acostume seu gato com outros alimentos que não sejam os 
próprios para eles. Quando quiser recompensá-los, ofereça Quatree 
Snacks Nuggets. Eles vão agradecer-lhe com amor. e lambidas.
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NUTRIÇÃO 
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7. Troca de alimento 
O seu gato precisará de alguns dias para se adaptar ao novo 
alimento. Diante disso, faça a troca de forma gradativa, misturando 
o novo alimento ao anterior. Vá aumentando a proporção ao longo 
de um período de pelo menos 5 dias até substituir completamente 
o alimento anterior, conforme sugestão abaixo: 

1º DIA

5º DIA

2º DIA

3º DIA 4º DIA
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NUTRIÇÃO 

GATO FILHOTE PODE
BEBER LEITE DE VACA? 

A composição do leite de vaca é diferente da do leite de gata. 
Sendo assim, o consumo desse tipo de leite pode gerar flatulência 
e diarreia. Isso porque o leite de vaca contém maiores quantidades 
de um açúcar chamado “lactose”. 

A lactose, por sua vez, para ser digerida, depende de uma enzima, 
a “lactase”, bastante ativa durante o período em que os gatinhos 
mamam, mas cuja ação diminui à medida que eles crescem. Assim, 
em relação aos gatos adultos, ocorrerá excesso de lactose não 
digerida, que, fermentada no intestino, poderá gerar indisposição 
gastrointestinal.
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NUTRIÇÃO 

Energia • A necessidade energética de um filhote 
na fase de crescimento pode ser até 3x superior à 
necessidade de um gato adulto.

Lipídeos • Os lipídeos representam uma fonte 
energética muito concentrada e, ao mesmo tempo, 
produzem ácidos graxos essenciais. 

Proteínas • As proteínas são elementos constitutivos 
indispensáveis ao organismo. Durante o crescimento, a 
maior necessidade de proteínas está ligada à formação 
de novos tecidos e a um maior gasto energético.

Cálcio e fósforo • Durante o crescimento, a 
necessidade de cálcio e fósforo também é maior 
comparada à de um gato adulto. Não é necessário 
suplementar os alimentos Quatree Supreme Gatos 
Filhotes, já que eles são completos e balanceados.

Vitaminas e minerais •  As vitaminas A e E, junto 
a um correto nível de selênio e zinco, são muito 
importantes para o reforço do sistema imune.

O QUE TEM DE DIFERENTE EM 
UM ALIMENTO DE FILHOTE

A nutrição adequada oferece suporte ao crescimento e ao 
desenvolvimento, proporcionando todos os nutrientes essenciais 
para a saúde do filhote. Eles são muito ativos e desenvolvem-
se rapidamente, portanto, nutrientes fornecidos na alimentação 
devem garantir as necessidades de manutenção e, ao mesmo 
tempo, as necessidades de crescimento.

G U I A  D O S  F I L H O T E S 11
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NUTRIÇÃO 

FORNECENDO O MELHOR ALIMENTO

QUATREE SUPREME GATOS FILHOTES 
Por meio de uma nutrição completa e balanceada, podemos 
contribuir com o crescimento forte e saudável do seu filhote.
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NUTRIÇÃO 

INGREDIENTES ESPECIAIS

+SAÚDE

Desenvolvimento Cerebral - DHA

Saúde do Sistema Urinário

Essencial para o desenvolvimento 
do cérebro, proporciona melhor 

capacidade de aprendizado e 
mais saúde para a visão.

Controle do pH urinário
e minerais balanceados
auxiliam na prevenção
dos cálculos urinários.

Saúde intestinal
e alta digestibilidade

Fibras funcionais naturais: 
prebióticos (MOS e FOS),

polpa de beterraba e extrato
de yucca asseguram

uma ótima digestibilidade
e alta absorção dos nutrientes.

Saúde da pele e pelagem
Ômegas 3 e 6, biotina e zinco 

contribuem para a manutenção 
da integridade da pele
e a beleza da pelagem.

Vida longa e saudável
A combinação de proteínas 
selecionadas e ingredientes 

naturais e funcionais garantem 
um crescimento saudável.

Reforço das defesas naturais
Antioxidantes naturais, maçã

e chá verde, diminuem
a formação de radicais livres

e reforçam as defesas naturais
do filhote.

G U I A  D O S  F I L H O T E S 13
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NUTRIÇÃO 

QUATREE SUPREME
Gatos Filhotes
Alimento Super Premium, especialmente desenvolvido 
para atender às exigências de gatos filhotes.

Formato especial 
da partícula para 

filhotes

1

10,1 10x 1,01

Também recomendado para fêmeas 
gestantes e para lactantes.
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NUTRIÇÃO 

DHA 
Desenvolvimento do cérebro e da visão.

CRESCIMENTO SAUDÁVEL 
Proteínas de alta qualidade e equilíbrio adequado  
de vitaminas e minerais.

SAÚDE DO TRATO URINÁRIO
Controle do Ph urinário e minerais balanceados para 
auxiliar na prevenção dos cálculos urinários.

SAÚDE INTESTINAL 
Fibras funcionais naturais: prebióticos (MOS e FOS), 
polpa de beterraba e extrato de yucca, que auxiliam na 
redução de volume e odor de fezes.

CÁLCIO E FÓSFORO  
Importantes para o desenvolvimento ósseo e corporal.

PELE E PELAGEM SAUDÁVEIS
Rico em biotina, zinco e ômega 3 e 6 para nutrir
a pele e proporcionar uma pelagem saudável.

RICO EM TAURINA
Aminoácido essencial para a saúde dos olhos 
e do coração.

G U I A  D O S  F I L H O T E S 15



NUTRIÇÃO 

QUANDO COMEÇAR  
A DIETA DE ADULTO

O crescimento dos gatos se dá de forma tão rápida que às vezes nem 
vemos o tempo passar. Até os 12 meses de idade, o pet é considerado 
filhote; portanto, a partir desse período, o alimento precisa ser alterado 
para atender às novas necessidades nutricionais e fazer com que o 
animal mantenha a vitalidade na fase adulta.

Se o animal for castrado ainda filhote, a Quatree Supreme Gatos 
Castrados pode ser oferecida a partir dos 6 meses de idade. Tal nutriente 
tem menor teor de gordura, o que ajuda a controlar o peso, mantém a 
massa muscular e garante a saciedade do animal. Além disso, apresenta 
elevado teor de L-carnitina, o que propicia a queima de gordura.

QUATREE SUPREME
GATOS CASTRADOS: 

a partir de 6 meses

QUATREE SUPREME
GATOS ADULTOS: 
a partir de 12 meses
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NUTRIÇÃO 

ALIMENTOS CONTRAINDICADOS

Alguns alimentos podem causar problemas de saúde ao animal. 
Para ajudar você a cuidar do seu filhote, indicamos abaixo os 
alimentos que devem ser evitados:

ABACATE ÁLCOOL

CAFÉ E CHÁ

UVA-PASSA

CEBOLA E ALHO

PIMENTA

CHOCOLATE

CARAMBOLA DOCES DIETÉTICOS
( XILITOL )

MACADÂMIA

G U I A  D O S  F I L H O T E S 17



PRIMEIROS 
CUIDADOS

VACINAÇÃO 

No nascimento, os filhotes contam totalmente com os 
anticorpos fornecidos pelo leite da mãe para protegê-los contra        
microrganismos nocivos. Com o passar do tempo, porém, essa 
proteção começa a desaparecer, fazendo com que eles fiquem 
vulneráveis a doenças infecciosas. Por isso, as vacinas ajudam seu 
animal a se defender de alguns vírus e bactérias que provocam 
doenças. Elas “ensinam” o sistema de defesa do organismo a 
reconhecer e a combater um possível contato com agentes 
infecciosos. 

A partir dos 45 dias de vida, o gatinho pode receber a 1ª dose da 
vacina Múltipla V3, V4 ou V5 – essa protege o animal contra 
uma série de doenças. 

São necessárias 2 doses, com intervalo de 21 a 30 dias. Os 
reforços anuais são necessários para garantir a proteção contínua.

Para ser vacinado, o animal deve estar saudável, sem febre ou 
diarreia. Se isso não for observado, pode ocorrer falha vacinal, ou 
seja, o organismo poderá não responder plenamente à vacinação.

A partir dos 4 meses, o gatinho deve ser imunizado com uma dose 
da vacina antirrábica, obrigatória em todo o território nacional.

VACINAS POLIVALENTES DOENÇAS

V3 ou Tríplice
Panleucopenia
Herpes vírus 
Calicivirose

V4 ou Quádrupla Tríplice + Clamídia

V5 ou Quíntupla Quádrupla + FeLV
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PRIMEIROS 
CUIDADOS

VERMIFUGAÇÃO
O vermífugo também é um importante cuidado com a saúde do 
animal e a de toda família, por isso deve ser iniciada antes mesmo 
da vacinação.

Os gatos devem receber a primeira dose do vermífugo entre 
15 e 30 dias de vida (de acordo com avaliação e prescrição do 
médico-veterinário). A segunda dose é aplicada 15 dias depois 
da primeira. 

A periodicidade de vermifugação vai depender do ambiente 
em que o animalzinho vive, dentre outros fatores, que serão 
acompanhados durante as consultas veterinárias.

CONTROLE DE PARASITAS
Os gatos são susceptíveis a diversos parasitas diferentes, inclusive 
a carrapatos, a pulgas e a dirofilárias, que podem ser encontrados 
durante sua vida cotidiana normal. 

REPOUSO!
Mantendo-o em repouso! Você pode notar que o filhote parece 
um pouco quieto ou apático nas primeiras 24 horas após a aplicação 
da vacina. Isso ocorre porque o sistema imunológico do animal está 
trabalhando para reagir à vacinação em si e produzir os anticorpos.

Recomendamos que você converse com  
seu veterinário em busca de mais informações 
sobre os programas de vacinação do seu gato.

Uma grande variedade de produtos está disponível para 
o tratamento e a prevenção de parasitas, como coleiras 
contra pulgas, aplicações de sprays e comprimidos. Em 
relação a Planos de Prevenção e Tratamento, o médico-
veterinário deverá ser consultado, a fim de garantir que 
seu gatinho receberá a proteção correta.

G U I A  D O S  F I L H O T E S 19



DIA A DIA

ADAPTAÇÃO DO FILHOTE
Chegando a um novo lar, todo gatinho precisa de algum tempo 
até que se sinta à vontade no ambiente e se torne integrado à 
família. Esse tempo varia muito de gato para gato. De maneira geral, 
em aproximadamente duas semanas, ele estará perfeitamente 
integrado.

Quando entrar em casa com o filhote, apenas abra a caixinha de 
transporte e a coloque no chão. Não force o gatinho a sair; deixe-o 
quieto e ele sairá para explorar o cômodo quando tiver vontade. 

É natural que o filhote se esconda sob móveis e demonstre 
insegurança, por isso deixe que ele se acostume aos novos cheiros, 
ruídos e tenha tempo para examinar o local. Quando estiver mais 
íntimo do novo território, ele voltará a agir com naturalidade e 
confiança.

Se você possui outros animais, é interessante que eles se vejam 
de longe para que se acostumem aos poucos com os cheiros. Não 
é aconselhável deixá-los juntos nos primeiros dias, visto que eles 
poderão se estranhar e brigar.

Se a sua casa é muito movimentada, o ideal é que o filhote fique em 
um cômodo separado por duas semanas para melhor adaptação. 
Esse cômodo pode ser um quarto, por exemplo. O importante 
é que ele seja fechado e tranquilo, livre de movimentação de 
muitas pessoas. Distribua nesse quarto tudo o que o gatinho vai 
precisar: a água, a ração e a caixinha de areia.

Durante os primeiros dias de adaptação ao novo lar, também 
é muito comum que o filhote evite fazer xixi e cocô. Portanto, 
caso isso ocorra, não se apavore. Esse é um comportamento 
natural dos felinos. Depois de adaptados ao novo ambiente, 
essa alteração comportamental dos gatinhos desaparece, e 
tudo volta ao normal.
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SOCIALIZAÇÃO 
DO FILHOTE

A socialização deve começar desde cedo. É importante que seu 
gato entre em contato com pessoas diferentes, com outros gatos 
e também com cães. A integração pode demorar a acontecer, 
por isso tenha paciência e dedicação. Essas experiências devem 
ser divertidas e gratificantes. 

Quando o filhote chega em casa com você, começa o período 
essencial de socialização; até 3 meses de idade, o filhote está 
mais aberto a novas experiências. Certifique-se de fazer isso no 
ritmo do seu animal e não o force, já que isso pode gerar traumas. 

Os primeiros encontros não devem ser longos e podem ser 
recompensados com petiscos para o filhote, como um reforço 
positivo. Um gato não socializado pode tornar-se medroso e 
tímido e provavelmente não reagirá bem quando tocado por 
estranhos.

Conhecendo crianças
O gato pode assustar-se com o 
comportamento expansivo das crianças. 
Sua defesa será sair correndo e se 
esconder, mas, se sentir acuado, ele pode 
arranhar, morder e até machucá-las.
Os primeiros encontros devem ser 
supervisionados. Não permita que crianças 
brinquem em demasia com ele e o tratem 
como um brinquedo. Ensine a criança a 
tratar o gatinho com cuidado e respeito. 
Para envolver as crianças com o 
filhote, pode ser interessante dar 
uma responsabilidade a cada uma 
delas no cuidado com o gato, como 
colocar água ou comida, arrumar a 
cama ou guardar os brinquedos.
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SOCIALIZAÇÃO 
DO FILHOTE

Conhecendo outros gatos
Filhotes normalmente são mais  
aceitos pelos gatos adultos; no entanto, 
a apresentação deve ser gradual. 
Coloque o filhote numa caixa de 
transporte para que se visualizem  
de forma segura. Ao mesmo tempo, 
ofereça ao gato adulto alimentos dos 
quais ele goste para que associe a 
presença do filhote a algo agradável. 
Eles vão se cheirar e poderão fazer  
sons de xingamento uns aos outros,  
mas essa será uma oportunidade 
de eles se conhecerem e irem se 
acostumando com os cheiros. 
Até esse ponto, não interfira. 
Não os deixe sozinhos no início. 

Caso haja brigas, volte com  
o gatinho para o seu cômodo  

de início e aguarde mais uns dias. 
Solte-o somente quando 

estiverem adaptados e 
lembre-se de cortar 

as unhas de todos 
para evitar 

arranhaduras.
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SEJA POSITIVO: o mais importante ao apresentar
todas essas novas experiências ao seu filhote  

é certificar-se de que ele esteja recebendo uma 
recompensa e elogios para que associe

ao que está sendo exposto à sensação de ver algo novo 
como uma coisa divertida. 

Conhecendo um cão
É fundamental manter o cão preso à 
coleira e a uma distância segura do gatinho 
para que se acostumem com a presença 
um do outro gradativamente. Não deixe 
o cão se aproximar do gato bruscamente 
para cheirá-lo, já que isso o deixará em 
pânico. Uma sugestão é permitir que o 
cão cheire tecidos com o cheiro do filhote, 
para que se reconheçam pelo olfato.
Mantenha a unha do gatinho aparada para 
não arranhar o focinho e os olhos do cão. 
Vá tornando a distância entre eles menor, 
mas só solte o cão quando tiver certeza de 
que o gato não se intimidará mais e que o 
cão conseguirá conter seu instinto de caça, 
não correndo atrás do gatinho. Nunca os 
deixe sozinhos sem a devida supervisão. 
Esse processo precisa ser feito 
individualmente, caso exista 
mais de um cão na casa.
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CONHEÇA A SAÚDE
DO SEU FILHOTE

OLHOS
Devem estar brilhantes e sem manchas. Em caso de 
secreção, limpe-os com uma gaze umedecida com 
soro fisiológico, fazendo movimentos de limpeza 
para fora do olho.

OUVIDOS
Devem estar limpos e livres de secreção e odor. 
Problemas de ouvido são dolorosos e podem levar a 
situações mais sérias.

NARIZ
Devem estar úmidos, desobstruídos, sem secreção 
ou ferida.

BOCA
As gengivas devem ser rosadas e sadias. Os dentes 
devem ser claros, sem manchas ou tártaro.

PELAGEM
O pelo de seu filhote deve ser brilhante e limpo.

PESO
Manter o peso ideal é importante para a saúde e o 
bem-estar do animal. Verifique se ele se encontra 
no Escore de Condição Corporal ideal, seguindo a 
tabela ao lado.

Seu relacionamento com o médico-veterinário é muito 
importante. Ele será sua melhor fonte de informação. Saiba o 
que é normal e saudável e relate quaisquer anormalidades ao 
seu veterinário de confiança. 
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CONHEÇA A SAÚDE
DO SEU FILHOTE

Escore de 
Condição 
Corporal

Gordura 
Corporal

Costelas 
e proemi-

nências

Cintura e 
reentrância 
abdominal

1
MUITO 

MAGRO

Ausência 
perceptível

Facilmente 
visíveis e 
palpáveis

Acentuadas

3
MAGRO

Ausência 
palpável

Visíveis e 
palpáveis Evidentes

5
PESO IDEAL

Presente, 
não excessiva
(17% a 20%)

Não visíveis, mas 
palpáveis Presentes

7
SOBREPESO

Moderada 
cobertura

(26% a 31%)

Palpáveis com 
dificuldade

Pouco 
perceptíveis

9 
OBESIDADE

Acentuada
(≥35% a 43%) Não palpáveis Ausentes 

Para classificações intermediárias, utilizar os números 2, 4, 6 e 8.
Adaptado de Laflamme et. al. (1997).

ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL
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RESPONSABILIDADE
COM SEU PET

REPRODUÇÃO X CASTRAÇÃO
Machos são férteis e sexualmente ativos a vida toda, enquanto 
as fêmeas entram no cio por volta do sexto mês de vida. Todavia, 
algumas podem ter o primeiro cio aos quatro meses de idade. 
Embora as fêmeas não apresentem sangramento vaginal, seu cio 
não passa despercebido. Elas começam a se esfregar mais nos 
objetos, rolam no chão, ronronam e passam a chamar gatos machos 
com miados intensos, longos e agudos.

A castração é um procedimento cirúrgico simples. Consiste na 
remoção da fonte de hormônios que controlam a reprodução do 
animal, ou seja, dos testículos nos machos e dos ovários e do útero 
nas fêmeas. Ela apresenta diversos benefícios que contribuem 
para a saúde e a longevidade dos gatos, mas requer também alguns 
cuidados especiais.

O principal benefício é menos ninhadas indesejadas e menos 
preocupação. Gatos castrados reduzem os passeios externos em 
até 94%, vantagem diretamente relacionada à expectativa de vida 
duas vezes maior do que a de um gato não castrado, já que ele se 
torna menos suscetível a doenças infecciosas contraídas na rua, 
a acidentes, a traumatismo, a intoxicação e a maus-tratos. Além 
disso, evita as doenças do sistema reprodutivo, especialmente nas 
fêmeas, pois previne aquelas relacionadas à gestação e reduz o 
risco de tumor de mama e de doenças uterinas.

A castração promove mudanças fisiológicas no animal, que incluem 
menor gasto de energia, menor controle da saciedade ao comer 
e baixo interesse em realizar atividades físicas. Por isso é muito 
importante que o manejo nutricional e alimentar seja ajustado 
depois da cirurgia, para que o seu animal não ganhe peso em 
excesso.

Castração é um ato de amor.

Recomenda-se que os donos discutam com o médico-
veterinário a melhor idade para a castração de seus filhotes.  
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ALIMENTO IDEAL PARA 
GATOS CASTRADOS

QUATREE SUPREME
GATOS CASTRADOS 

Alimento Super Premium especialmente desenvolvido para atender 
às exigências de gatos castrados a partir de 6 meses de idade.

1

3

10,1 10x 1,01

15
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ALIMENTO IDEAL PARA 
GATOS CASTRADOS

FAVORECIMENTO DA DIGESTIBILIDADE 
Fórmula livre de ingredientes transgênicos

VIDA LONGA E SAUDÁVEL
Antioxidantes naturais: vitaminas C e E, polifenóis de 
maçã, chá verde e selênio, que reforçam as defesas 
naturais.

SAÚDE DO TRATO URINÁRIO
Controle do pH urinário e minerais balanceados 
para auxiliar na prevenção dos cálculos urinários.

CONTROLE DE PESO IDEAL
Níveis reduzidos de gordura, alta concentração de 
proteínas e fibras naturais, e enriquecido com L-carnitina.

SAÚDE INTESTINAL
Fibras funcionais naturais: prebióticos (MOS e FOS), 
polpa de beterraba e extrato de yucca, que auxiliam na 
redução de volume e odor de fezes.

PELE E PELAGEM SAUDÁVEIS
Rico em biotina, zinco e ômega 3 e 6 para nutrir
a pele e proporcionar uma pelagem saudável.

28



POSSE 
RESPONSÁVEL
POSSE 
RESPONSÁVEL

Antes de trazer um pet para casa, considere que seu tempo 
médio de vida é superior a 12 anos. Pergunte à família se todos 
estão de acordo, se há recursos para mantê-lo e verifique 
quem cuidará dele nas férias ou em feriados prolongados.

Adote animais de abrigos públicos e privados (vacinados e 
castrados), em vez de comprar por impulso. Ao comprar, 
dê preferência a criadores registrados e com procedência. 
 
Informe-se sobre as características e as necessidades da 
espécie escolhida – tamanho, comportamento, espaço 
físico.

Mantenha o seu animal sempre dentro de casa, jamais solto 
na rua.

Cuide da saúde física do animal. Forneça abrigo, alimento, 
vacinas e leve-o regularmente ao veterinário. Dê banho, 
escove e exercite-o regularmente.

 Zele pela saúde psicológica do animal. Dê a ele carinho, 
atenção e ambiente adequado.

Eduque o animal, se necessário, por meio de adestramento, 
mas respeite suas características comportamentais.

Recolha e jogue os dejetos em local apropriado.

Identifique o animal com plaqueta ou microchips e 
registre-o no Centro de Controle de Zoonoses ou similar, 
informando-se sobre a legislação do local. 

Evite as crias indesejadas de cães e gatos, um dos 
motivos para o abandono. Castre machos e fêmeas em 
veterinário devidamente habilitado.  A castração é a única      
medida definitiva no controle da procriação e não tem 
contraindicações.

Fonte: Texto adaptado Arca Brasil.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

10 MANDAMENTOS DA 
GUARDA RESPONSÁVEL
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HIGIENE

Os gatos são considerados bastante higiênicos, uma vez que cuidam 
instintivamente de si, dedicando boa parte de seu tempo para se 
manterem limpos. Por isso, quando for auxiliá-los com os cuidados de 
higiene, cuide para que seja um momento de afeto e carinho. Assim, 
vocês vão construir um vínculo, e você vai garantir o bem-estar do seu 
filhote. 

Evite ao máximo manipulação forçada que possa traumatizá-lo. Seja 
delicado e paciente, ofereça petiscos como recompensa e, em todos 
os procedimentos, utilize produtos e instrumentos específicos para os 
felinos. 

ALGUNS CUIDADOS DE HIGIENE

CUIDADOS PERIODICIDADE IMPORTÂNCIA

Escovação 
dos pelos

Pelos curtos: semanalmente 
Pelos longos: 2 a 3 vezes por 
semana.

Importante para remover os pelos 
soltos e assim evitar a formação de 
bolas de pelo.

Banho

A frequência vai variar de acordo 
com os hábitos do animal, local onde 
vive, comprimento da pelagem e 
estação do ano.

O hábito de se lamber mantém 
limpa a pelagem, não necessitando 
de muitos banhos. O médico-
veterinário poderá avaliar as 
necessidades do seu gato.

Corte 
de Unhas

Verifique as unhas do animal 
regularmente, visto que elas 
podem ser aparadas a partir dos 
dois meses de idade do felino. 
Corte somente a ponta da garra.

É costume o animal afiar suas 
unhas em objetos. Com as unhas 
aparadas, evita-se que os felinos 
utilizem móveis e outras peças para 
essa finalidade.

Limpeza
dos olhos

Sempre que houver secreção ou 
corrimento lacrimal, utilizar uma 
solução fisiológica e algodão. 
Limpar delicadamente de cima 
para baixo, de modo a não carregar 
a sujeira para dentro do olho. Pode 
ser realizada diariamente.

A higiene dos olhos do seu pet é 
fundamental tanto na resolução 
como na prevenção de problemas 
com o globo ocular. O acúmulo 
de secreção causa muitas vezes 
coceira e, ao tentar removê-la, o 
animal pode se lesionar.

Escovação 
dos dentes

Você pode acostumar seu gatinho 
a ter os dentes escovados. Para 
isso, utilize escovas e cremes 
dentais próprios para gatos.

A escovação é aconselhada para 
evitar diversos problemas de saúde 
e garantir a higiene bucal do seu 
gato.
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COMPORTAMENTO
IRREGULAR

Os felinos podem apresentar algumas atitudes consideradas 
“distúrbios de comportamento”, como agredir repentinamente, 
arranhar a mobília, mascar o território ou se recusar a usar a caixa de 
areia. É preciso verificar se elas são indicativas de alguma doença, 
estresse ou se o gatinho está somente seguindo seus instintos.
Com paciência, você poderá resolver ou minimizar  
certos problemas rapidamente. 

Agressividade
Existem felinos que se tornam agressivos com os seus 
próprios tutores. Na origem desse comportamento, podem 
estar diversos fatores, entre os quais a falta de socialização, 
alteração na rotina, questões de saúde ou variação  hormonal.
Por isso você deve aprender a se comunicar com o seu gato 
e a interpretar se ele está chateado ou se simplesmente 
é um aviso para que você pare de tocar em determinada 
parte do corpo dele. Se prestarmos atenção, saberemos se 
o gato está verdadeiramente incomodado ou se é apenas 
uma indicação sem importância para que deixemos de 
incomodá-lo.
Não incentive o seu filhote a “atacar” ou a brincar com as 
suas mãos, pois você pode estimular o ato do animalzinho 
de morder e arranhar você. De forma geral, não incentive 
comportamentos em seu filhote que você não pretenda que 
ele tenha quando adulto. Direcione as brincadeiras para 
objetos e brinquedos e se afaste quando ele tiver algum 
comportamento inadequado.

Urina fora da caixa
Uma conduta incomum pode ser desagradável, mas 
também pode ser um sinal de que seu gato está insatisfeito, 
estressado, sendo territorialista ou se sentindo mal. 
Existem diversas doenças que podem fazer com que o 
gato urine fora da caixa. Assim sendo, descartar a sua 
presença deve ser sempre o primeiro passo. 
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Entender o motivo do comportamento indesejado também 
é importante para agir na raiz do problema, como, por 
exemplo: houve alguma mudança recente? O gatinho está 
se sentindo ameaçado? 
Se for um comportamento para marcação de território, 
geralmente ele vai urinar em diversos pontos da casa, 
sobretudo em superfícies verticais. Além disso, é possível 
perceber odor forte e desagradável e notar que a mancha 
é difícil de eliminar. Neste caso, limpe as manchas de urina 
com álcool e use produtos próprios a fim de repelir o seu 
filhote. 

Hábito de arranhar
A necessidade de arranhar surge para marcar território, 
gastar energia, aliviar o estresse e o tédio e afiar as próprias 
unhas. Faz parte do comportamento natural dos gatos, e 
a intenção é não interromper esse comportamento, e sim 
redirecioná-lo a diferentes focos.
Embora seja um comportamento habitual, não terá de ser 
feito nos sofás ou nas cortinas de sua casa. Deverá direcionar 
tal necessidade para locais onde está autorizado a fazê-lo, 
recorrendo a arranhadores próprios e a brinquedos que o 
mantenham entretido. Prover o enriquecimento ambiental 
é muito importante nesse sentido.

Insônia noturna e vocalização
Existem gatos que ficam acordados durante a noite e optam 
por dormir durante o dia. A origem desse comportamento 
está ligada à ausência de estímulos pela manhã e à rotina 
dos tutores. A necessidade de atenção leva-os a preservar 
a energia deles para a sua chegada e posterior brincadeira. 
Por isso, quando cai a noite, eles acabam por passar todo o 
tempo a tentar chamar a sua atenção.
Estímulos f ísicos e mentais também fazem parte do 
enriquecimento ambiental e ajuda os gatinhos a queimar  
energia durante o dia.

COMPORTAMENTO
IRREGULAR
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ENRIQUECIMENTO 
AMBIENTAL

Enriquecimento ambiental significa tornar a casa mais 
interessante, produtiva, desafiadora e agradável para seu gatinho. 
Permitindo que eles tenham atitudes instintivas de forma natural. 
Apesar de terem sido domesticados há centenas de anos, os gatos 
não perderam seu instinto ancestral.

O ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL
OFERECE OS SEGUINTES BENEFÍCIOS: 

Promove a prática de exercício
Evita e auxilia problemas comportamentais
Reduz estresse, ansiedade e agressividade
Ajuda no convívio entre gatos e cães
Estimula o raciocínio e a aprendizagem
Evita que gatos arranhem móveis e subam neles
Melhora a qualidade de vida do felino

ALGUMAS ESTRATÉGIAS 
DE ENRIQUECIMENTO 
AMBIENTAL SÃO:

Estantes ou suportes no alto
Gatos amam ver a vida de cima e se sentem muito mais 
seguros quando podem ficar no alto, principalmente perto 
da janela, onde é possível ver o movimento da rua.

Arranhadores
São muito importantes para os gatos, principalmente para 
alívio do estresse. Não se esqueça de ter um desses em 
casa ou poderá correr o risco de encontrar seu sofá ou sua 
cama com algumas marquinhas.

VEJA O VÍDEO
E SAIBA MAIS

33

https://www.youtube.com/watch?v=sxj4T9PEjTY


ENRIQUECIMENTO 
AMBIENTAL

Esconderijos
São lugares onde os felinos possam relaxar ou até mesmo 
se esconder, caso se sintam ameaçados. Caixas de papelão, 
túneis ou toca são ótimos! 

Enriquecimento sensorial
Sua voz ou uma televisão ligada são formas de fazer com 
que ele não se sinta sozinho em casa. 

Brinquedos
Existe uma variedade grande de brinquedos desenvolvidos 
especialmente para felinos, tanto para ele brincar sozinho 
como para você brincar com ele. A varinha é uma boa opção 
para ajudar a estreitar os laços entre vocês.

Alimentação fora do pote.
Brinquedos que suscitam no animal o interesse em 
“trabalhar” para obter o alimento é uma atividade muito 
interessante com a intenção de gastar a energia mental do 
seu gato.

Fonte de água.
Instale uma fonte para oferecer água sempre fresca e 
atrativa a ele. Os gatos gostam de água corrente, já que 
isso os remete a comportamentos instintivos e enriquecem 
a sua rotina.

Dê a seu gato estímulos e brincadeiras 
e terá sem dúvida um gato mais feliz!
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BANHEIRO DOS 
GATINHOS

Muitos gatos, ao serem apresentados à caixa de areia ou liteira, 
seguindo seus instintos, naturalmente já sabem o que fazer, 
enquanto outros podem precisar de uma ajudinha extra para 
aprender a etiqueta sanitária do dia a dia.

ENSINANDO A USAR A CAIXA DE AREIA

Nos primeiros dias que o seu filhote estiver em casa, coloque-o 
na caixa de areia após o horário da alimentação ou quando ele 
acordar. Se o gatinho pular, tudo bem, não desanime.

O ato de começar a remexer tapetes, almofadas e estofados pode 
indicar que o animal está procurando outro lugar para fazer as suas 
necessidades. Coloque-o imediatamente na caixa de areia. 

No início, sempre elogie o seu gatinho após o uso correto da 
caixinha de areia. Por outro lado, não o castigue se ele fizer xixi e 
cocô fora do lugar apropriado, visto que ele pode associar a punição 
ao erro e, assim, dificultar a educação.

A ESCOLHA DA CAIXA DE AREIA

O melhor é o uso de caixas de areia de tamanho médio ou grande, 
com profundidade que permita a colocação de, pelo menos, quatro 
centímetros de areia higiênica. Caixas de areia com paredes altas 
são ótimas para evitar que o substrato seja lançado para fora e faça 
muita sujeira, mas tenha certeza de que seu filhote conseguirá 
acessá-la.

Por serem muito limpos, os gatos não 
gostam de areia suja. Portanto,  
é essencial limpar a caixa logo  
após o uso ou diariamente,  
removendo fezes e torrões  
com urina, sempre que houver.
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BANHEIRO DOS 
GATINHOS

A areia deve ser trocada totalmente de uma a duas vezes por mês. 
Nesse momento, também é indicado lavá-la com água e sabão 
neutro visando remover dejetos e garantir um ambiente limpo e 
agradável para o seu gatinho.

Os felinos são muito sensíveis a aromas; portanto, não é 
recomendado usar produtos de limpeza muito perfumados.

Se você tem mais de um gatinho em casa, cada um deles deve 
ter a própria caixa de areia. Os felinos apreciam a privacidade e 
odeiam ter de dividir o seu “banheiro privativo”.

Ter um recipiente extra também é importante para que o gato 
sempre encontre um lugar limpo para usar.

TIPOS DE AREIA HIGIÊNICA 

Existem diversos tipos de areia higiênica: sílica, argila, granulado 
de madeira e opções biodegradáveis. Enquanto alguns gatinhos 
se adaptam facilmente a qualquer uma delas, outros podem não 
gostar de determinadas texturas e aromas.

Mudar de marca ou tipo de areia pode incomodar o seu gato e fazer 
com que ele altere os hábitos de higiene na caixinha. Se possível, 
continue usando o mesmo produto se o animal estiver adaptado 
a ele.

 Areia sílica
  Apresenta rápida absorção e redução dos odores desagradáveis. 

Sua troca é mensal, porque toda urina penetra nos grânulos, 
sendo necessário apenas limpar as fezes do felino.

 Argila
  A areia argila é mais prática e eficiente na hora de higienizar a 

caixinha, já que todo o xixi do gato será transformado em torrão 
endurecido que pode ser facilmente coletado com uma pá e 
descartado, o que também aumenta o rendimento do produto.
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BANHEIRO DOS 
GATINHOS

 Madeira
  A madeira é um tipo de areia feita com grãos de pinus, o que a 

torna biodegradável e, assim, sustentável em relação ao meio 
ambiente. 

  Em contato com a urina, os grânulos de madeira se transformam 
em um pó que deve ser coletado e jogado no lixo. Essa madeira, 
porém, precisa ser peneirada todos os dias a fim de eliminar a 
areia que se encontra gasta.

 Farinha de mandioca
  Por ser natural, é biodegradável; por isso, a urina em contato 

com o granulado forma torrões que devem ser removidos 
com uma pá.

ONDE COLOCAR A CAIXA DE AREIA

Dê preferência a um espaço longe da comida e da água do seu 
gatinho, onde ele terá mais privacidade e tranquilidade. Os felinos 
também podem se sentir mais confortáveis se a caixa de areia 
estiver afastada do lugar onde eles dormem. 

Evite movê-la com frequência  
para não confundir ou estressar.

Alguns gatinhos, especialmente  
os que foram resgatados da rua,  
podem começar a usar vasos  
de planta como caixas de areia.  
Iniba esse comportamento cobrindo
o solo com papel-alumínio,
pedras irregulares ou
qualquer outro item
que dificulte a escavação.
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ENTENDENDO
OS GATOS

Aprender a linguagem corporal do seu gato e os ruídos que ele 
faz vai ajudar a você a entendê-lo. Os gatos têm um conjunto de 
sinais os quais você pode interpretar e que tornarão a interação 
entre você e seu filhote muito mais fácil.  

MIADO
O miado é uma forma de comunicação; por essa razão, saber qual 
é o miado comum, aquele do dia a dia, de seu gatinho já é um 
ótimo começo porque, se houver algum tipo de alteração, você 
saberá identificar. 

TIPOS DE MIADO
Curto e agudo
Normalmente usados como cumprimento, uma espécie de 
“oi”. Se usado muitas vezes, é como se ele estivesse muito 
feliz em vê-lo.

Miado em tom médio
Se for um som mais curto, provavelmente é fome. Agora, 
se for um chiado mais longo, ele pode estar pedindo a você 
que solucione alguma necessidade dele, como um pote sem 
água ou uma caixinha de areia suja.

Longos e graves
Geralmente indicam alguma  
reclamação ou protesto.  
Fique de olho na postura  
corporal do animal, visto que,
se ele estiver arisco
ou agressivo, pode
significar que ele está
procurando briga.
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ENTENDENDO
OS GATOS

Interessado

Orelhas de radar

Confiante

Brincando

Caçando

Apavorado Superapavorado Irritado Enojado

Preocupado Medo Ameaçado

Animado “ISSO É MEU” Surpreso, cauteloso

Amigável, relaxado Satisfeito Surpreso, cauteloso

Amigável

Oi!

Oi!

MINHA
CASA!!!

ONDE EU ME
ESCONDO?

SAIA DAQUI!

UGH! MEU
FÍGADO NÃO
FILTRA ESSAS

TOXINAS

NÃO pedi 
carinho na

barriga.

Atento Relaxado

LINGUAGEM CORPORAL
Para entender os gatos, deve-se ficar atento aos sinais que o corpo 
dele emite ao usar orelhas, cauda e olhos.
Embora ele se expresse com o corpo todo, um dos melhores 
sinais do seu estado emocional é a cauda; a forma como ele está 
movendo-a será a expressão clara de como está se sentindo.
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
AO CLIENTE

0800 800 2626


