
Bem-vindo a casa
Um gatinho bateu 

à vossa porta
Terão já tudo pronto 

para ele?

EM
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Por exemplo, se se roça em si, é sinal que 
o “marca” como algo familiar, porque o vê
como um elemento que lhe dá segurança.

TEMOS UM GATINHO. O QUE FAZEMOS?

As bases de uma boa 
convivência

Pouco 
a pouco irá 

compreender a sua 
linguagem.
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Um lugar para dormir

A cama tem de se situar num local tranquilo, 
fora das zonas de passagem da casa. 

Mas não se ofenda se o seu gato não ligar 
à sua cama. Os gatos são assim!

COM TODO O CUIDADO
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Adoram a água corrente, e portanto 
é natural que vão à sua procura 
quando se abre uma torneira. 

Comer e beber
COM TODO O CUIDADO

Os gatos 
comem e 

bebem em poucas 
quantidades, 

ainda que muitas 
vezes ao dia.
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A bandeja sanitária

Se em casa há mais do que um gato, recorde-se desta 
fórmula: No de bandejas = no de gatos + 1

TREINO BÁSICO
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Prémios e castigos

Tenha em conta que os gatinhos não 
aprendem através do castigo. Há que 
reforçar os comportamentos positivos. 
Para prevenir comportamentos errados 
(como arranhar os móveis), podem ser 

usados arranhadores próprios. 

TREINO BÁSICO
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A convivência sob o mesmo teto 
é possível, apenas tem de tomar 

algumas precauções. 

Como o cão 
e o gato?

TREINO BÁSICO

Se já tem um 
cão e chega um gato, 

é melhor que se encontrem 
pela primeira vez num “território 

neutro”. Deixe o gato na  
transportadora e espere 

que o cão 
o cheire. Se já tem um gato 

e chega um cão, prepare 
locais separados (com tudo 
o que necessitam) e alterne

a sua saída para que 
se vão habituando 
ao odor do outro. 
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É quem irá 
guiá-lo no cuidado 

com o seu 
gatinho.

Porquê visitar 
o veterinário?

A VISITA AO VETERINÁRIO

O veterinário fará tudo para 
proporcionar a melhor qualidade 

de vida aos seus doentes.
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PREVENÇÃO
Sem dúvida a palavra 
mais importante 
de todo este encontro

A VISITA AO VETERINÁRIO

Um aliado: 

VOCÊ

Duas ferramentas:
◗ Desparasitação
◗ Vacinação
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Dois principais tipos de parasitas

1. Internos
◗ Dipylidium
◗ Toxoplasma gondii
◗ Toxocara

OS PARASITAS

Dipylidium Toxoplasma

Toxocara
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Dois principais tipos de parasitas

2. Externos
◗ Pulgas
◗ Carraças
◗ Mosquitos

e flebótomos
◗ Piolhos

OS PARASITAS

Pulgas Carraças

Mosquitos Piolhos
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Que problemas 
implicam?

As pulgas são parasitas 
externos que se alimentam 
exclusivamente do sangue 

dos gatos e inclusive 
podem-nos afetar.

AS PULGAS
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Como 
as prevenir?

◗ Com um antiparasitário
externo de ação rápida.

AS PULGAS

Para saber 
como as combater, 

é interessante 
conhecer 

o seu ciclo
de vida.

Adultos

Larvas

Pupas

Ovos

Ciclo de vida 
da pulga

É importante 
eliminar as pulgas 
antes que ponham 

os ovos.

Uma só pulga pode pôr 
2000 ovos e infestar a 

sua casa durante vários 
meses.
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O meu gatinho pode 
ter parasitas internos?

E a melhor forma de os prevenir 
é desparasitar periodicamente.

PARASITAS INTERNOS

SIM
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Prevenção dos parasitas internos
PARASITAS INTERNOS

Cada 15 dias Mensalmente Mínimo: uma vez 
por trimestre

Idade

Protocolo

2 semanas 
após o desmame

A partir dos 
6 meses

É muito importante criar um hábito correto de desparasitação 
para os proteger e também à sua família.

A partir das 
3   semanas

PM
-P
T-
20
-0
27
3

Elanco e a barra diagonal são marcas registadas de Elanco ou suas filiais. © 2020 Elanco Animal Health, Inc. ou suas afiliadas



DOENÇAS TRANSMITIDAS POR PARASITAS

O que são as zoonoses?

As zoonoses são doenças 
que se podem transmitir 
dos animais ao homem.

A dipilidiose,  
transmitida pelas pulgas,  
é uma zoonose que afeta 

sobretudo as crianças.  
Um adequado tratamento anti 

pulgas ajuda a preveni-la.
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Sistema 
nervoso

Toxocara canis
(Larva Migrans Visceral)
Ancylostoma caninum
(Larva Migrans Cutânea)

Fígado

Olho

Pulmão

Pele

Parasitas redondos

Fígado

Intestino

Equinococcus granulosus
(Hidatidose no fígado)

Parasitas planos (céstodes)
Parasitas do coração

D. immitis
(Dirofilariose pulmonar)

Parasitas do coração

Olho

Pulmão

Tecido 
subcutâneo

A dirofilariose ou parasita do coração é outra doença 
que pode afetar as pessoas

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR PARASITAS

O que podem provocar nos humanos?
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VACINAÇÃO

Como estabelecemos 
a vacinação 
dos gatinhos?

Siga o protocolo do seu veterinário 
para preservar a sua saúde.
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VACINAÇÃO

Contra quê se podem se vacinar os gatos?
Primovacinaçao Revacinação anual

◗ Rinotraqueíte vírica 
felina

◗ Calicivirose
◗ Panleucopenia
◗ Leucemia
◗ Clamidiose
◗ Raiva
◗ Peritonite infeciosa 

felina

2 doses

◗ Rinotraqueíte vírica
felina

◗ Calicivirose
◗ Panleucopenia
◗ Leucemia
◗ Clamidiose
◗ Raiva
◗ Peritonite infeciosa

felina

Primovacinaçao Revacinação anual

◗ Rinotraqueíte vírica
felina

◗ Calicivirose
◗ Panleucopenia
◗ Leucemia
◗ Clamidiose
◗ Raiva
◗ Peritonite infeciosa

felina

2a dose

◗ Rinotraqueíte vírica
felina

◗ Calicivirose
◗ Panleucopenia
◗ Leucemia
◗ Clamidiose
◗ Raiva
◗ Peritonite infeciosa

felina

Na nossa clínica 
proporcionamos-lhe o 
protocolo de vacinação 

adequado ao seu 
gatinho.
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OUTROS CUIDADOS

Comer!

A alimentação felina 
é peculiar, como os 

próprios gatos! 

◗ São estritamente
carnívoros.

◗ Comem poucas
quantidades, mas
muitas vezes.

◗ Combinar com
alimentos húmidos.

◗ Não podem beber
demasiada água.

◗ Pense variar a dieta ao
fim de alguns meses.
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OUTROS CUIDADOS

Brinquedos e jogos!

◗Utilize brinquedos que permitam a interação entre você e o gatinho.
◗Não é recomendável habituá-los a brincar com as suas mãos.
◗Alterne na medida do possível os brinquedos que usa com ele.
◗Estimule os seus instintos caçadores inatos.
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OUTROS CUIDADOS

Enriquecimento ambiental 
e cuidados da casa

É muito recomendável adaptar a casa 
para dois comportamentos próprios 

dos gatos: arranhar e trepar.
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OUTROS CUIDADOS

Gostaria de ter ninhadas do 
seu novo gatinho mais tarde?

Siga as indicações que 
referimos para que o 

seu gato/a se encontre 
num ótimo estado 

quando decida fazer o 
seu cruzamento.

Neste caso esterilizar o 
seu animal pode evitar 

muitos problemas 
de saúde, tanto em 
machos, como em 

fêmeas.

SIM NÃO
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OUTROS CUIDADOS

O transportador

Deixe o transportador aberto e 
próximo da zona habitual que 

o gato tem, de modo a que o vá
reconhecendo e perdendo o medo.
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OUTROS CUIDADOS

Escovagem e higiene

Cuide do pelo do seu gatinho, 
ele agradecerá. Além disso, 
evitará os problemas das 

bolas de pelo.

Habitue a uma 
escovagem suave 
periodicamente.

Se é de pelo 
comprido, deveria 

ser diária.
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Fim...
que na realidade é um princípio.
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