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Dicas de como cuidar de gatos
por Editores do Consumer Guide - traduzido por HowStuffWorks Brasil

Escolhendo um gato
Os gatos se tornaram animais encantadores, embora sejam muito independentes. Mas antes de comprar ou
adotar um gato, você deve analisar algumas questões.


Você quer um gato macho ou fêmea? Geralmente as fêmeas são cautelosas, doces, e tranqüilas.
Mas a menos que você mande castrar a sua gata, você terá de lidar com o ciclo do cio. Os machos
são maiores e gostam de dar suas saídas, embora os machos não castrados tendam a urinar para
marcar os seus territórios, perambular, e estão propensos a brigas com outros gatos.



Você quer um gato de pêlo curto ou longo? Gatos de pêlos longo são glamurosos, mas alguém
terá trabalho para mantê-los deste jeito. Os gatos de pêlos longos soltam muitos pêlos e tendem a
formar bola de pêlos com mais freqüência.



Você quer um gato de raça ou gato vira-lata? Se você quiser um gato de raça, tenha certeza de
comprar de um estabelecimento de procriação conceituado e saiba o que você está procurando
antes de efetuar a compra de fato.



Você quer um filhote ou um gato adulto? Os filhotes são mais engraçadinhos mas eles precisam de
tempo e paciência. Os gatos adultos precisam de mais socialização, mas geralmente são mais
fáceis de cuidar.

Na próxima seção, verificaremos três importantes fatores de cuidados dos gatos: banho, alimentação, e o
trato do pêlo.

Banho, alimentação, e trato do pêlo
O banho adequado, a alimentação e o trato do pêlo que seu gato recebe podem fazer com que a relação
entre vocês sejam mais duradoura e mais feliz. Abaixo mais detalhes.
Banhos dos gatos


Os gatos normalmente não precisam de banho, mas se o seu gato realmente precisar de um
banho, tenha alguém para ajudá-lo. Coloque um pequeno tapete lavável ou toalha ao lado da bacia
ou da banheira para o gato se arraigar. Um gato entra em pânico em uma superfície escorregadia
onde ele não consegue um apoio para as patas. Segure o gato com uma mão e o ensaboe
rapidamente com a outra.



Antes de dar banho em um gato, coloque uma gota de óleo mineral em cada olho para impedir a
irritação do sabão.



Certifique-se de que a temperatura da água esteja aproximadamente em 37 °C. Água muito quente
ou muito fria causará aflição ao seu gato e poderá se tornar difícil de dar o banho.



Lave primeiro a cabeça, orelhas e o pescoço. Se você não fizer isso, qualquer pulga que esteja no
animal irá se refugiar nestas regiões enquanto você limpa o resto do corpo do seu animal de
estimação. Tenha cuidado para não deixar cair shampoo nos olhos.



Para evitar o frio, mantenha seu gato dentro de casa por algumas horas depois do banho.

Alimentação dos gatos
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Nunca ofereça ossos ao seu gato - eles podem se fragmentar em partes agudas e ficar presos na
garganta do seu animal de estimação.



Se o alimento úmido do seu animal de estimação não for ingerido dentro de duas horas, refrigereo. O alimento seco e os biscoitos são os únicos que podem ficar expostos por tempo indeterminado
sem necessitar de refrigeração.



Não alimente o gato com comida para cães.



Se você pretende modificar a dieta do seu animal de estimação, procure fazer isso gradualmente.
Uma modificação repentina pode ser um choque ao sistema do animal.



Não se preocupe se o seu gato comer grama; muitos animais na verdade pastam.



Em dias quentes, fique alerta em relação ao fornecimento de água ao gato. Encha a tigela do seu
animal de estimação de água fria de torneira e procure renovar a água muitas vezes.

Trato do pêlo do gato


Quando o seu gato começar a soltar pêlos, normalmente depois dos meses de tempo frio,
massageie o pêlo com as suas mãos, em seguida acaricie o animal da cabeça ao rabo com a
palma de suas mãos. Você terá menos pêlo em toda sua casa.



Se você encontrar pêlos emaranhados ou embaraçados quando pentear um gato de pêlo longo,
use os seus dedos, não o pente, para separar os pêlos embaraçados.



Quando escovar gatos de pêlo curto, procure escovar entre os ombros onde o gato não consegue
alcançar para se lamber.



As unhas afiadas do seu gato serão mais fáceis de cortar se você apertar a pata para mostrar as
unhas. Use tesouras especiais de lojas de produtos para animais de estimação (petshop) - nunca
use tesouras de unha comum em um gato. Corte a unha antes da parte rósea - a linha cor de rosa
você pode ver dentro da unha.

2006 Publications International, Ltd.
As unhas afiadas dos gatos são mais fáceis de cortar quando você faz uma leve pressão sobre a pata


A orelha do seu gato deve ser limpa mensalmente. Limpe somente as partes do canal da orelha
que você pode ver, usando um cotonete molhado em óleo mineral ou álcool.



Não deixe o seu gato dentro de um carro em dias quentes, mesmo se as janelas estiverem
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