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Talvez ainda não tenha percebido, mas um pequeno 

terremoto chegou em sua vida pronto para revolucioná-la 

completamente. 

Não será um passeio, mas sim uma aventura cheia 

de pequenos medos, enormes alegrias e momentos 

inesquecíveis. E, como em qualquer aventura que se preze, 

os companheiros de viagem serão essenciais.

É por isso que a Schesir os escolheu com o maior cuidado.

A parte científica deste guia foi entregue a Vittorio, nosso 

veterinário de confiança, que o guiará todos os meses com 

seus conselhos e experiência.

Sem falar de todos os amigos do VIP Club Schesir, 

que optaram por contar os momentos mais intensos, 

emocionantes ou engraçados vividos durante o primeiro 

ano de convivência com seu gatinho e compartilhá-los 

consigo.

Que a aventura comece!



O período neonatal em gatinhos 
abrange as primeiras duas semanas 
de vida após o nascimento.
A prole dos gatos é altruísta, isso 
significa que os gatinhos nascem em 
um estado relativamente imaturo 
e dependem completamente dos 
cuidados da mãe. Devido a essa 
condição, estima-se que a grande 
maioria das complicações possa 
ocorrer nessa época. O suporte 
adequado durante essas semanas é 
essencial para manter o crescimento 
adequado e prevenir alguns problemas 
neonatais.

O período de transição representa o tempo entre a fase neonatal 
e a fase de desmame. A transição é considerada o primeiro 
contacto do gatinho com o mundo externo. Na verdade, começa, 
indicativamente, com a abertura dos olhos e, ao final, os reflexos 
auditivos e visuais também estarão presentes. No final do 
período de transição, o gatinho poderá começar a provar outros 
alimentos além do leite materno.

Nasceu!
Período 
neonatal

De 1 a 2 semanas
1

O desmame é o primeiro período 
“ativo” que o gatinho tem 
com o mundo exterior em que 
ocorrem muitas mudanças: está 
cada vez mais consciente dos 
espaços que o rodeiam e do 
desejo de explorar. Ele também 
começará a ter relações cada 
vez mais frequentes com seus 
semelhantes e com os seres 
humanos. Além disso, o gatinho 
mudará para uma alimentação 
semissólida nesta fase.

Este período determina o 
comportamento que o gatinho 
terá quando adulto. Um gatinho 
em crescimento experimenta 
muito do mundo ao seu redor de 
forma ativa e curiosa. Todos os 
sentidos são desenvolvidos e, nesta 
fase, prevalece o refinamento e o 
conhecimento do próprio corpo e 
das relações com o meio ambiente 
circunstante. O gatinho está terminando o 

desenvolvimento físico e a fase 
de crescimento está progredindo. 
Este é considerado um período 
de metamorfose, pois o gatinho 
se torna independente de seus 
coespecíficos. No macho, as 
explorações à distância e as 
primeiras marcas urinárias 
podem ser vistas, e, na fêmea, 
o primeiro cio. Esse período 
termina com o término 
do desenvolvimento, em 
aproximadamente 12 meses.

De 
adolescente a 
jovem adulto
De 5 a 12 meses

5

Crescimento e 
desenvolvimento

De 9 a 16 semanas
4

Schesir Kitten Care 3-12
S E L E C T I O NN A T U R A L  e

Transição
De 3 a 4 semanas

2

Schesir 
Kitten Care 0-6

Desmame
De 5 a 8 semanas3



Tão pequenos quanto indefesos. Os gatinhos 

recém-nascidos não podem ver e ouvir, não 

têm dentes, não podem andar e precisam de 

estimulação na barriga após cada refeição. Em 

suma, durante as duas primeiras semanas eles 

são absolutamente incapazes de sobreviver 

sozinhos: precisam de todos os cuidados da 

mãe e, em caso de complicações, também dos 

seus. Só assim eles podem crescer saudáveis, 

fortes e prontos para lhe enlouquecer com a sua 

vitalidade!

Período 
neonatal
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Os gatinhos nascem com pequenos movimentos espontâneos 
e devem receber estímulos da mãe que começa a lambê-los, 
estimulando sua respiração.
Os recém-nascidos não têm a capacidade de manter o calor 
corporal, por isso precisam ficar em contacto próximo com a mãe 
para atingir a temperatura corporal adequada.

Desde o nascimento existe o “reflexo de enraizamento” que permite ao 
gatinho, ao movimentar a língua, boca, cabeça e pescoço, encontrar a fonte 
de nutrição, seja o leite materno ou a boca do biberão.

Os gatinhos geralmente pesam entre 90 e 110g ao nascer e devem aumentar 
de 50 a 100g por semana, até atingirem 5-6 meses de idade.

Como todos os mamíferos, as gatas produzem um tipo especial de leite 
chamado colostro durante os primeiros dias após o parto.
O colostro fornece nutrição completa e especializada e imunidade passiva 
aos gatinhos recém-nascidos. A imunidade passiva é fornecida na forma 
de imunoglobulinas (anticorpos) e outros fatores bioativos que são 
absorvidos pelos recém-nascidos. Como o sistema imunológico 
dos cachorros e gatinhos não está totalmente desenvolvido até as 
16 semanas de idade, a transferência dessa proteção da mãe para o 
recém-nascido é fundamental para sua sobrevivência.
Este processo deve ocorrer nas primeiras 48 horas de vida do gatinho, 
pois sucessivamente as immonugLoboLines contidas no colostro 
seriam digeridas e não estariam mais disponíveis para o organismo 
como mediadores imunológicos. Por isso é importante que o 
bebê seja amamentado pela mãe nas horas seguintes ao 
parto.

O nosso especialista

Veterinário

Nossos conselhos

Durante a última semana de gravidez, a gata, por 
sua natureza, escolherá o local “mais seguro” 
para dar à luz.

Mantenha este lugar mais limpo, silencioso e 
sem estresse.

Não assuste a gata durante o parto, pois ela tenderá a bloqueá-la, 
fugir e procurar outro local onde continuar o parto.

1

Os gatinhos nascem com um intervalo de tempo 
variável (até uma hora).
Se, após mais de duas horas do último parto, o gato 
continuar em estado de agitação, procure um veterinário.

2

Após o parto, certifique-se de que todos os gatinhos são 
capazes de tomar colostro desde as primeiras horas de 
vida e que estão protegidos e aquecidos ao lado da mãe.

3

Período neonatal
1a semana
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As duas principais atividades de todos os recém-nascidos são 
comer e dormir.
Na segunda semana de vida, devido ao pequeno tamanho do estômago, 
os gatinhos devem ser alimentados com frequência, de quatro a seis 
vezes ao dia.

As primeiras mudanças fisiológicas também começam: os olhos abrem-se 
entre 12 e 14 dias após o nascimento e, nessas fases iniciais, a íris aparece 
azul ou cinza.

A temperatura normal do gatinho durante este período é em torno de 36-
36,5° e a termorregulação ainda não é perfeitamente eficiente. 

Deve ser lembrado que o trato gastrointestinal dos gatinhos é 
particularmente adequado para digerir e absorver o leite produzido pela 
mãe. Imediatamente após o nascimento, a ingestão de colostro é um 
poderoso estimulador do desenvolvimento do intestino. Os lipídios e 
a lactose são as principais fontes de energia do leite.
A capacidade renal do recém-nascido também não está totalmente 
desenvolvida e é sensível à ingestão excessiva ou de escassa 
qualidade.

Neste período, podem começar os movimentos “de quatro”.

O nosso especialista

Veterinário

Se estiver cuidando da ninhada, lembre-se de 
fornecer comida e água para a mãe.
Certifique-se de que a mãe esteja amamentando e 
que todos os gatinhos recebam leite várias vezes 
ao dia.

Os recém-nascidos devem ser 
pesados diariamente durante as 
primeiras 2 semanas e depois a 
cada 3-4 dias até o desmame.

Medir o peso pode ser uma boa 
maneira de avaliar o progresso do 
crescimento ou evidenciar problemas 
prematuramente.

Nesse período, os gatinhos precisam de uma 
temperatura ambiente constante em torno de 
26°.

4

5

6

Quanto meu 
gatinho deve 

pesar?
Vá para a página 24 
e acompanhe cada 
momento de seu 

crescimento.

Nossos conselhos

Período neonatal
2a semana
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Por que os olhos dos gatinhos são todos azuis?

A maioria dos gatinhos tem olhos azuis, mas muitos vão mudá-los.
Esta cor azul/azul é de fato devido a uma refração da luz quando o 
pigmento definitivo ainda não se desenvolveu.

Nossos amigos contam...

Zephir

5a semana 10a semana

“Quando ele nasceu, parecia mais um ratinho. Era uma criaturinha 
indefesa. Depois, um dia, me lembro, plantou seus olhinhos azuis 
diretamente nos meus. E me conquistou.
Ainda hoje me surpreendo ao olhar aqueles olhos esplêndidos que 
acabaram se tornando um verde intenso e me divirto olhando para aquela pupila 
que dilata e contrai a cada mudança de luz”.

Giuseppe C.

Você nasceu em Seu nome é

Como você cresce!

Semana 1
dia peso

Semana 2 

dia peso

Foi assim

Período neonatal
Notas de viagem

Período neonatal
Curiosidades
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O rolinho de lã indefeso que você conheceu, em 

apenas duas semanas, deu grandes passos: entre 

a terceira e a quarta semana começa a adquirir 

cada vez mais autonomia, a olhar em volta e dar 

os primeiros passos no que até agora foi seu lar, 

mas que a partir de agora se tornará acima de 

tudo o seu território!

Cuidar de um gatinho tão pequeno pode ser 

assustar, mas você verá: será uma experiência 

preciosa e gratificante que o ajudará a criar um 

vínculo único e especial com ele.

Transição

15



O período entre o 14º e o 21º dia de vida dos gatinhos é uma fase 
intensa de maturação neurológica e comportamental.

Esta semana, que coincide com o final do período neonatal e leva à 
fase de desmame, é justamente chamada de fase de transição.
Os movimentos de caminhada progridem.
O tônus muscular e a propriocepção aumentam cada vez mais.
Nesta fase começam as primeiras explorações ambientais.
A funcionalidade acústica também começa a se desenvolver a partir do dia 
14. Em vez disso, o reflexo de sucção deve desaparecer no final da terceira 
semana de vida. Por volta do vigésimo dia, os gatinhos são capazes de se 
alimentar sozinhos.

Embora o desenvolvimento comportamental seja menos 
definido no gato do que no cão, a fase de socialização 
inicia-se a partir da terceira semana de idade.                                                                      
Graças ao rápido desenvolvimento do sistema locomotor e das 
habilidades de coordenação, os gatinhos são atraídos pelo ambiente 
ao redor e começam a brincar sozinhos e com seus irmãos.
O primeiro período de socialização é importante para o gatinho e terá 
o seu pico na oitava semana: é normal que os gatinhos demonstrem 
grande interesse pelo seu ambiente e esta fase pode influenciar 
significativamente o comportamento que irão desenvolver quando 
adultos.

O nosso especialista

Veterinário

Nossos conselhos

A partir de agora pode-se adicionar a caixa 
de areia para educar os gatinhos sobre suas 
próprias necessidades.

É preciso paciência, pois os gatinhos devem ser 
carregados e guiados para o interior da mesma 
várias vezes ao dia.

Pode ser útil verificar as fezes junto com 
seu veterinário de confiança para avaliar a 
presença de parasitas.

7 Como nas semanas anteriores, é sempre 
útil monitorar o peso e o consumo de leite.

Avalie o início da socialização de cada filhote ou a propensão 
a sair espontaneamente de sua “zona de conforto” e explorar 
o ambiente.

8

Alguns gatinhos podem ter um desenvolvimento um pouco mais lento, então é 
preciso estar atento ao progresso deles.

9

Transição
3a semana
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Macho ou fêmea? Veja como saber!

A distância entre o ânus e os órgãos genitais deve ser observada. Para fazer 
isso, é necessário levantar suavemente a cauda (sem puxá-la ou 
empurrá-la) para poder examinar a parte envolvida. Quando a distância 
entre os dois orifícios é grande é um gato macho, é fêmea se a distância for 
pequena.

Nossos amigos contam...

“Quando a gata do meu vizinho teve os gatinhos, corremos para 
pegar um. Minha filha não teve dúvidas: eu quero um menininho! 
E minha vizinha, sem dúvidas, nos mostrou o que ela dizia ser o 
único macho da ninhada. Depois de alguns meses, a gata teve um 
comportamento estranho quando entrou no cio. Todos preocupados, levamos ele 
ao veterinário e descobrimos que adotamos uma linda menininha!”

Mariella G.

menininho

mais distância

*•••

menininha

menos distância

|
*

Transição
Curiosidades
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Durante esta semana, o gatinho se familiariza com o ambiente ao redor 
e mostra maior confiança no movimento. Os reflexos de sucção neonatais 
desaparecem entre os dias 25 e 28, mas podem persistir em órfãos e 
sujeitos imaturos.
A orientação do som ocorre por volta do dia 21 e a percepção visual de 
profundidade se desenvolve aproximadamente a partir do dia 28.

A partir da quarta semana devem aparecer os primeiros dentes de leite, em 
particular os incisivos e depois os caninos.

A partir deste período os gatinhos da ninhada interagem 
constantemente, por isso é normal vê-los simular uma briga, 
começar a mordiscar e a brincar uns com os outros.

O nosso especialista

Nossos conselhos

Veterinário

10

Você pode começar a construir 
um enriquecimento ambiental 
para o gatinho.

Os jogos podem ser adquiridos ou 
construídos em casa, o importante 
é que sejam feitos de material 
resistente, não tóxico e facilmente 
lavável.

Nas ninhadas é útil fazer uma pausa e prestar atenção ao 
grupo para identificar se algum gatinho apresenta atrasos na 
maturação “psicossocial”.

Pode haver gatinhos mais lentos, deprimidos e apáticos ou mal coordenados: 
essas deficiências podem afetar a independência do desmame. Nesses casos 
é necessário entrar em contacto com seu veterinário de confiança.

11

Você pode tentar abrir a boca 
suavemente para controlar a 
erupção dos primeiros incisivos.

12

Transição
4a semana

20 21



Nossos amigos contam...

“Uma noite, quando ela tinha cerca de seis meses de idade, minha 
gatinha ficou presa com a “ponta do dedo” da pata dianteira 
na fenda do radiador. Pânico! Felizmente, depois de algumas 
dificuldades, consegui libertá-la. Eu a enrolei em um cobertor e tentei 
acalmá-la. Meu veterinário me disse que não é tão raro e que muitas vezes o gato 
precisa ser sedado para liberá-lo. Ele também me aconselhou a cobrir a parte 
superior dos aquecedores para evitar que isso acontecesse novamente.’’

Flavia Z.

Os gatinhos são considerados grandes 
exploradores, adoram descobrir o ambiente 
que os rodeia com grande curiosidade.
No entanto, muitos gatinhos estão 
desenvolvendo o equilíbrio e suas 
habilidades de coordenação. É necessário 
fornecer um ambiente de exploração o mais 
seguro possível para evitar acidentes ou 
traumas.

Portanto, evite escadas 
íngremes, varandas e todos 
aqueles objetos que podem se 
tornar armadilhas.

O primeiro dente

Seus lugares favoritos

O primeiro passeio pela casa...
Foi assim

Transição
Notas de viagem

Transição
Curiosidades
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“Quanto meu gatinho deve pesar?”

Semanas 3-4 De 5 a 8 semanas De 9 a 12 semanas

1,2 kg

1,5 kg

1,5 kg

2 kg

2,2-3,5 kg

2,4-4,2 kg

De 13 a 16 semanas De 5 a 12 meses

800 g

1 kg300 g

600 g

Aqui você pode 
acompanhar 
cada momento 
de seu 
crescimento.

24 25



Da quinta até a oitava semana, o gatinho se 

prepara para deixar a ninhada para sempre. 

Muitas coisas lhe serão ensinadas por sua 

mãe ou ele as aprenderá por si mesmo, 

instintivamente. Com sua ajuda, ele aprenderá a 

comer alimentos sólidos, a usar a caixa de areia e 

a socializar não apenas com seus companheiros, 

mas também com humanos. Se for um gatinho 

vivaz e bem-educado, um pouco, mas só um 

pouco, também será graças a você!

Desmame

27



Após o 28º dia, pode começar a fase de desmame propriamente 
dito do gatinho, ou seja, a transição do leite materno para uma 
dieta semissólida e, com o passar das semanas, sólida.

O desmame inclui sempre uma fase comportamental e uma fase 
nutricional. 

Quanto à fase nutricional, o gatinho deve ser sustentado pela 
administração contínua de um alimento de alta qualidade capaz de cobrir 
todas as necessidades nutricionais exigidas. No início, pode-se usar um 
substituto do leite e começar a introduzir um alimento úmido (mousse). 
As dietas de desmame especializadas têm a função de fornecer todos 
os nutrientes essenciais para o crescimento e são altamente digeríveis, 
facilitando o comprometimento e a adaptação digestiva do gatinho.

Durante o desmame físico e comportamental, o gatinho adquire muitas 
habilidades, incluindo a de se orientar durante a queda, permitindo 
que ele caia sobre as próprias patas. Esta característica é dada pela 
flexibilidade particular da coluna vertebral e pela falta de uma 
clavícula funcional.

A erupção dos dentes pré-molares também começa esta semana, por 
isso pode ser normal que os gatinhos tenham mais necessidade de 
morder e roer.

A íris, por outro lado, de azulada assume definitivamente a cor 
quando adulta.

O nosso especialista Nossos conselhos

Veterinário

No caso de uma ninhada, a 
mãe aumentará os períodos de 
afastamento e haverá ganho de 
peso após o esforço do parto 
e as primeiras semanas de 
lactação.

14

Todos os gatinhos devem ser 
desmamados individualmente, 
em local sossegado e em 
intervalos regulares.

Mudar sua dieta não deve levar a menos 
ganho de peso ou má consistência 
fecal.

15

!

13
Introduza o Schesir Kitten Care 

0-6 sabor atum ou frango à dieta 
do seu gatinho:

PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO SISTEMA IMUNITÁRIO

VITAMINAS E 
MINERAIS

ALTO TEOR DE 
PROTEÍNAS

Desmame
5a semana
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Por que os gatos sempre caem de pé?

Uma das habilidades mais 
incríveis dos gatos é o reflexo 
de queda vertical, que é a 
capacidade de girar o corpo 
enquanto está suspenso no ar e 
pousar de quatro. Este talento, 
que provavelmente contribuiu 
para alimentar a lenda das “7 
vidas” dos gatos, é no entanto 
o resultado de vários fatores 
biológicos que beiram a perfeição 
de precisão e coordenação.

O REFLEXO DE QUEDA VERTICAL

Nossos amigos contam...

Se eu olhar para ele agora enquanto ele se move com aquela 
elegância régia e incrível agilidade, mal posso acreditar que ele já foi 
um gatinho desajeitado e desajeitado.
Foi engraçado vê-lo tentar saltos impossíveis e depois cair para trás 
de forma ruinosa.
E faça isso de novo e de novo até que ele de alguma forma conseguiu escalar 
para onde ele queria ir.

Matteo M.

Desmame
Curiosidades
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Durante a sexta semana de idade, o gatinho termina o 
desenvolvimento da visão e da audição.

Toda a dentição decídua (dentes de leite), exceto os molares 
superiores, está desenvolvida.

O peso do gatinho deve ser em torno de 500g, com flutuações na norma 
de 15%.

O tônus e o controle muscular são maiores e o crescimento ósseo começa a 
ser rápido. No entanto, deve-se sempre lembrar que os filhotes têm menos 
memória coordenativa do que os adultos, por isso são mais propensos a 
sofrer traumas. O ambiente de exploração do gatinho deve ser sempre 
monitorado, tornando-o inofensivo.
Falando em perigos, aqui está uma lista de plantas comuns na casa que 
são tóxicas para os gatos: Lírio, Oleandro, Rododendro, Ciclame, Açafrão, 
Narciso e Hera.

O desmame prossegue e, esta semana, pode começar a transição 
para uma alimentação húmida completa. Um substituto do leite 
não deve mais ser dado. A imunidade passiva proporcionada pelo 
colostro começa a declinar e, de acordo com as diretrizes da WSAVA, 
a partir da sexta semana já é possível fazer a consulta de controlo e a 
primeira vacina no seu veterinário de confiança.

Em todas as diretrizes, as vacinas são divididas em vacinas 
essenciais (recomendadas) e vacinas não essenciais (opcional).

O nosso especialista

Veterinário

16
O gatinho deve ser 
capaz de sujar a ninhada 
e mover-se de forma 
independente no espaço 
circundante.

Marque uma consulta e 
vacinação no veterinário.18

17 Presta especial atenção aos alimentos que lhe serão 
oferecidos durante o desmame, que devem ser 
apreciados e consumidos com gosto.

Junto com a alimentação, seu gatinho deve ter sempre 
água fresca disponível, que deve ser trocada pelo menos 
duas vezes ao dia.

Nossos conselhos

Desmame
6a semana
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Nossos amigos contam...

Sempre comprei mil jogos, brincadeiras e truques para o meu gato.
Até coloquei uma dessas estruturas na sala com escadas, canis, 
arranhadores. Mas não pequena, 2 metros de altura, feito para pelo 
menos cinco gatos!
No entanto, seu jogo favorito sempre foi um e apenas um: uma velha corda que 
ela gosta de perseguir enquanto eu a arrasto aqui e ali.

Maddalena G.

Desde quando você tem um gatinho, você joga fora rolos de 
papel higiênico e de cozinha? Nada de mais errado!

Existem muitas opções no mercado, mas simples rolos de papel higiênico 
podem se transformar em lindos joguinhos!

CORDÃO

TESOURA

ROLOS 

DE PAPEL 

ACABADOS

O que você precisa?

BASTÃO

COLA 

QUENTE

CORTE OS ANÉIS             
DO ROLO E...

Descubra como criar 2 jogos hilários para o seu gatinho!

Insira os anéis um dentro do outro 
formando uma bola.

Para estimular ainda mais o gato, 
introduza comida seca!

Jogo 1 - Bola com recompensa

Jogo 2 - Cana

Passe os laços na 
corda.

Dê um nó. Enrole e cole a outra 
ponta do barbante no 
bastão.

Desmame
Curiosidades
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O gatinho está crescendo e também O desenvolvimento das 
orelhas está se tornando proporcional.

Nos machos, os testículos descem para a loja escrotal e 
começam a ser palpáveis.

A cor dos olhos também é bem definida e pode ser amarela, marrom, 
verde ou azul.

Durante esta semana, apenas alimentos semissólidos devem ser oferecidos 
e a ração para filhotes pode ser introduzida gradualmente.

A fase de socialização está cada vez mais avançada e é muito importante 
que o gatinho comece a fazer contacto com qualquer membro da família. De 
fato, se eles não conhecem os humanos o suficiente, os gatinhos no futuro 
sempre podem mostrar desconfiança em relação às pessoas.

Se o gatinho foi adotado, seria útil organizar “aulas de gatinhos” ou 
momentos de encontro com outros gatinhos: essas aulas de socialização 
são muito úteis porque o gatinho amadurece o comportamento 
social com seus companheiros gatinhos. Se, por outro lado, for uma 
ninhada, é necessário ampliar o espaço lúdico e proporcionar um 
enriquecimento ambiental constante.

Se il gattino è stato adottato sarebbe utile organizzare delle “kitten 
classes” ovvero dei momenti di incontro con altri gattini: queste 
classi di socializzazione sono molto utili perché il gattino matura un 
comportamento sociale con i propri consimili. Se invece si tratta 
di una cucciolata occorre allargare lo spazio di gioco e fornire 
un arricchimento ambientale costante.

O nosso especialista

Veterinário

Nossos conselhos
19

Introduza gradualmente a 
ração Schesir Kitten

S E L E C T I O NN A T U R A L  

na sua dieta com geleia real e 
nucleotídeos para o sistema 
imunológico.

Não o acostume a brincar muito 
com as mãos e os braços, esse 
comportamento pode levar a maus 
hábitos. Sempre use jogos para 
estimular a atividade.

Um truque para ganhar maior  
confiança  pode ser este: antes de 
servir a comida, tente aproximar a 
tigela do corpo e deixar o gatinho 
fazer contacto e esfregar-se.

Este ritual aumentará a confiança no 
gatinho, o que vinculará a presença 
de seu dono a um evento positivo 
(alimentação).

20
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Desmame
7a semana
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Nossos amigos contam...

Um dia, ela deve ter tido alguns meses, ela decidiu que a melhor 
maneira de acordar era brincar.
Desde então, todas as manhãs, ele vem com seu jogo favorito do 
momento. Desde aquele dia, não houve um momento em que não passasse pelo 
menos 10 minutos brincando com ela. E devo dizer que é uma maneira muito legal 
de começar o dia: sempre me deixa de bom humor!

Katia F.

Se o gato acorda à noite A explicação está no tempo.

Para os fétidos primitivos o momento mais propício para a caça era 
justamente a noite, quando a presa favorita aproveitava a escuridão para 
sair de suas tocas. Esse hábito ainda é familiar ao gato hoje, também 
devido à sua visão incrível: os gatos, de fato, podem focar objetos à sua 
frente mesmo na ausência de luz, característica que os torna perfeitos 
caçadores noturnos.

O gato, portanto, acorda à noite simplesmente porque é sua natureza 
ativar-se durante as horas de escuridão.

Em média, um gato acordará duas vezes no espaço de uma noite, e uma 
delas certamente será no crepúsculo: outra hora que em seu habitat 
natural seria muito propícia para a caça.

Então, o seu nível de atividade estará no auge e ele provavelmente 
começará a correr pela casa, compensando todo o tempo que passou 
dormindo durante o dia que acabou de passar.

GATINHOS E SOCIALIDADE

Por que o gato fica acordado à noite?

Desmame
Curiosidades
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O final da oitava semana coincide com o momento em que os gatinhos 
estão prontos para deixar a ninhada e se juntar à nova família.

A esta altura, eles devem ter completado a primeira etapa do desmame 
e, portanto, podem comer alimentos úmidos e sólidos. O intestino está 
amadurecendo e se especializando cada vez mais na assimilação dos novos 
ingredientes introduzidos com a dieta de desmame.

Os gatinhos são capazes de usar as unhas retráteis de forma eficaz.

Seu comportamento é vivaz, são exploradores curiosos e, a essa altura, já 
deveriam estar acostumados a conviver com seus irmãos e humanos.

Em particular, eles devem ter desenvolvido a capacidade de cuidar 
de si mesmos, limpar-se e usar a caixa de areia corretamente.

O nosso especialista

Veterinário

Nossos conselhos

Antes de introduzir um novo 
gatinho na família, é importante 
preparar e organizar os espaços 
da casa.

Antes de mais nada, comprar comida de desmame/fim de desmame 
para gatinhos de excelente qualidade e completa, para atender a 
qualquer necessidade crescente.

Deixe sempre água fresca disponível perto dos alimentos.

22

Arrume um lugar em sua casa para 
que eles descansem e se sintam 
seguros e protegidos.

Organize a caixa de areia e 
acostume seu gatinho, trazendo-a 
várias vezes para a caixa de areia 
nos primeiros dias.

2423

Desmame
8a semana
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Nossos amigos contam...

“Já tive muitos gatos antes de Wooly, mas nenhum deles ficou 
resfriado. Então, quando com alguns meses ele começou a espirrar e 
a não comer, eu não sabia o que fazer.
Levei-o ao veterinário que receitou fumos para que ele se sentisse 
melhor. Bem, você sabe o que significa fazer inalação em um gato?
Escorregava das minhas mãos como uma enguia! Felizmente tudo foi resolvido em 
alguns dias “

Sabrina F.

GATOS E RESFRIADO Como limpar as orelhas 
do seu gatinho.

Coloque o gatinho de forma 
confortável e relaxante.

Pegue uma toalhete 
humedecida e comece a 
limpar o pavilhão auricular 
de dentro para fora.

Agora use um disco de 
algodão seco para secar 
o interior das orelhas e 
remover cera de ouvido.

1

2

3

Início do chamado desmame

A “papinha” favorita

Tudo que você aprendeu

Consulta com o veterinário
1ª vacinação

Desmame
Curiosidades

Desmame
Notas de viagem
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Seu gatinho cresceu, mas a aventura continua: 

vocês ainda têm muitas primeiras coisas para 

fazer juntos! Haverá o primeiro arranhador, a 

primeira exploração do jardim, a primeira visita 

ao veterinário, o primeiro dente que cai... Dia 

após dia, jogo após jogo, você verá sua pequena 

peste se transformar em um gato elegante, com 

porte régio e caráter independente, mas sempre 

pronto para trazer alegria e ternura aos seus 

dias.

Crescimento e 
desenvolvimento
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Os gatinhos já passaram por muitas mudanças e amadureceram.
Mas isso não significa que o crescimento, a mudança e o aprendizado 
parem.
O crescimento é contínuo e o gatinho bem desmamado será enérgico e 
independente.

Nesse período, o maior marco que um gatinho deve superar é a adaptação ao 
novo lar e ao novo estilo de vida. Um gatinho bem desmamado certamente 
terá uma colocação mais fácil com outros animais e com humanos.

Com nove semanas ainda há uma grande vontade de explorar os limites 
do próprio corpo e interagir com coisas inanimadas. Neste último caso 
é sempre útil proporcionar ao gatinho um ambiente com estímulos 
suficientes para crescer e desenvolver adequadamente todos os 
sentidos.

Quanto ao check-up veterinário, a primeira consulta e a primeira 
vacina já deveriam ter sido feitas com nove semanas.
Cada gatinho deve ter o seu próprio livrinho de identificação e estar 
corretamente identificado.

O nosso especialista

Veterinário

Nossos conselhos

Obtenha um arranhador!
No mercado existem vários tipos desde 
as posses mais simples e seus próprios 
“castelos”.

25

O ato de coçar para os gatos é completamente natural e tem duas 
finalidades principais: os gatos coçam para lixar as unhas e deixar 
odores característicos.

Se um gatinho não tiver uma estrutura adequada, começará a arranhar 
móveis, sofás e cortinas ou todos aqueles materiais nos quais as unhas 
possam ter aderência.

O hábito de arranhar móveis não é fácil de interromper.

Crescimento e 
desenvolvimento

9a semana

46 47



Só em casa...

Acostume-o a se afastar 
gradualmente.

Verifique se todas as salas 
são seguras e sem potenciais 
armadilhas.

Certifique-se de 
deixar um pouco 
de comida e água 
limpa à vontade.

Mobiliar várias 
áreas da casa 
com jogos.

Crie um lugar 
confortável para 
o descanso.

Você pode 
usar sistemas 
de vigilância 
remota.

Nossos amigos contam...

Quando pegamos Duquesa, eu não estava trabalhando. Eu estava 
sempre em casa e passávamos o dia inteiro juntos.
Então, quando ele tinha quase um ano, comecei a trabalhar. Saía de 
manhã cedo e voltava no final da tarde. Eu me sentia tão culpado.
Mas depois de alguns dias percebi que ela sabe muito bem como passar o tempo 
porque seus brinquedos, que coloco em uma cesta à noite antes de ir para a 
cama, estão espalhados pela casa. E assim que eu entro pela porta ela corre em 
minha direção se espreguiçando e ronronando.

Gabriele A.

Crescimento e 
desenvolvimento

Curiosidades
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Com dez semanas de idade, os gatinhos são completamente 
autônomos e assumem o controlo total de seus sentidos.
O gato tem até 200 milhões de glândulas sensoriais espalhadas por 
todo o corpo (os humanos têm apenas 5 milhões).

A visão também é muito desenvolvida: os gatos têm um ângulo de visão 
de cerca de 200/210 graus e, graças ao desenvolvimento do tapete ocular 
brilhante, o gato é capaz de visualizar uma presa (ou um jogo) mesmo em 
condições de luz. limitado.
Portanto, é completamente normal que um gatinho seja muito ativo mesmo à 
noite ou de manhã cedo.

No entanto, devemos lembrar que a visão felina também possui pequenas 
imperfeições: os gatos possuem uma espécie de ponto cego localizado 
a 10 cm do rosto e isso às vezes os impede de reconhecer objetos 
posicionados sob o queixo.
Além disso, o gato não consegue reconhecer a cor vermelha que 
identifica como cinza ou verde.

O gatinho de 10 semanas consome alimentos sólidos com a mesma 
frequência e regularidade que um adulto e está perfeitamente 
socializado.

O nosso especialista

Veterinário

Nossos conselhos

26
A rotina é um fator importante 
na vida de um gato.

27
Os momentos de jogo devem 
ser controlados e bem 
definidos, principalmente no 
espaço.

28
Dê a comida em intervalos regulares, idealmente 3 
a 4 vezes ao dia, e coloque-a em um local elevado, 
como um peitoril da janela.

29 Se planejar levar o gatinho para o jardim, comece a 
fazê-lo fazer uma pequena exploração.

Atenção, muitos gatinhos nascidos e desmamados em casa, 
sem nunca terem tido contacto com o mundo externo, podem 
ter medo de alguns barulhos e fugir.

Crescimento e 
desenvolvimento

10a semana
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GATINHOS E SOCIALIDADE

Por que os gatos jogam coisas no chão?

Muitas vezes pode acontecer que o gato seja responsável por algum incômodo 
doméstico: um vaso quebrado, um aparelho eletrônico que não funciona mais 
devido ao impacto e muito mais.

Normalmente existem duas situações comuns envolvendo o felino na 
destruição de objetos:

o gato simplesmente 
faz cair objetos durante 
sua fase normal de 
exploração da casa. Esta 
condição obviamente não 
é de responsabilidade 
do animal, que durante 
seu empreendimento não 
tem consciência de ter 
causado estragos.

Acidentalmente

Pode-se gerir a situação planejando um percurso 
doméstico mais amigável para os gatos.

é o próprio gato que faz o 
objeto cair, com a ajuda de 

suas patas.
Nesse caso, o gato está 

perseguindo seu instinto de 
predador e caçador inato: 
como não há pássaros e 

roedores dentro de casa, sua 
atenção será atraída pelos 
mais variados objetos que 

encontrar pelo percurso.

Deliberadamente

Para resolver esta situação, pode ser útil aumentar a 
quantidade de brinquedos disponíveis para o gatinho.

Nossos amigos contam...

Meu gatinho chegou de repente. Minha filha a trouxe para casa um 
dia quando voltava da escola. Portanto, não estávamos preparados 
para sua chegada. A casa estava literalmente cheia de enfeites. Eles 
estavam por toda parte: no aparador, em cada prateleira da estante, 
nas prateleiras. Eu imediatamente entendi que eles tinham que desaparecer se 
eu não quisesse vê-los se despedaçando no chão um após o outro. Se isso me 
aborrece? Um pouco. Mas em seu lugar está o ser mais bonito, doce e simpático 
que já conheci: Milù.

Daniela P.

Crescimento e 
desenvolvimento

Curiosidades

52 53



Com 11 semanas, pode haver diferenças significativas de peso entre 
diferentes raças de gatos.
Por exemplo, um gato europeu pesa cerca de 1,5-1,8 kg, enquanto um 
gatinho de raça Maine Coon pode pesar 2,7-3 kg.

Esta semana pode-se ter um cuidado especial com a alimentação. Mas 
sabemos como um gato come na natureza?

Um gatinho se alimenta de 10 a 20 presas pequenas em 24 horas.

Precisamente por isso um gato deve ser alimentado com frequência para 
simular o que acontece na natureza.
Portanto, é necessário fornecer uma alimentação completa e 
equilibrada, mas sem exceder as dosagens.

Essas pequenas indicações podem ser úteis para atuar de forma 
preventiva em relação ao excesso de peso e à compulsão alimentar.

O nosso especialista

Veterinário

Nossos conselhos

30 Agora o seu gatinho completou o desmame e alimentos específicos 
até 12 meses são úteis.

Experimente Schesir Kitten 
Care 3-12, receitas e completas e 
equilibradas com sabores de atum 
ou frango, em 2 texturas diferentes:

A comida úmida é muito palatável e 
saborosa, podendo ser alternada com 
comida seca ao longo do dia.

31

filés em
geleia saborosa

macia
mousse 

Crescimento e 
desenvolvimento

11a semana
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Chegado aos 3 meses de vida, o gatinho entra na fase de maturação 
comportamental e física.

É de facto neste período que se define mais o comportamento e a 
socialização para com os seus semelhantes.

Todos os sentidos são desenvolvidos.
Até o tato, que é usado pelo gatinho para reconhecer pessoas e animais e 
poder se orientar adequadamente no espaço.

Começam então a se desenvolver as vibrissas, que são pelos colocados nas 
laterais do nariz e acima dos olhos, e que servem para “fazer medições” 
no ambiente ao redor. As vibrissas nunca devem ser cortadas ou 
encurtadas, o efeito seria fazer o gatinho se sentir sem orientação.

Ao final do terceiro mês, é importante planejar com seu veterinário 
de confiança a segunda vacinação que permitirá ao gato ter uma 
cobertura adequada contra as principais doenças infecciosas do gato.

O nosso especialista

Veterinário

Nossos conselhos

uma coleira simples com placa;

inserção de um microchip (obrigatório no cão e não no 
gato) que, inoculado pelo veterinário, permite que o 
gatinho seja registrado em registro especial;

32

coleiras gps especiais que permitem geolocalizar o 
gatinho e, portanto, saber sempre sua posição.

Se planejar acostumar 
seu gatinho a sair de casa 
sozinho, pode ser útil usar 
um dos seguintes métodos de 
reconhecimento:

Crescimento e 
desenvolvimento

12a semana
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Nossos amigos contam...

Há três anos, no meu aniversário, fiz pão de ló. Antes de cobri-lo com 
creme, deixei-o no balcão da cozinha para esfriar e fui fazer outras 
coisas.
Quando voltei, encontrei todo o topo do meu pão de ló roído e ele ficou encantado 
enquanto se lambia o bigode por baixo da mesa.
Resumindo: adeus bolo! Mas eu o amo mesmo assim!

Roberta L.

AS VIBRISSAS

O que são e por que são tão importantes?

O focinho de um gato é acentuado por suas vibrissas.
Eles emolduram os olhos, um pouco como as sobrancelhas, e enfatizam o 
focinho quando um gato “sorri”.

Esses pelos especializados auxiliam a visão e ajudam um gatinho a navegar 
em seu ambiente, fornecendo informações sensoriais adicionais, bem como 
antenas de insetos.

Embora as vibrissas sejam chamadas de “pêlos táteis”, na realidade eles 
simplesmente transmitem informações às células sensoriais quando 
detectam objetos ou movimentos.
Quando o ar flui ou um objeto toca uma vibrissa, ela vibra e estimula os 
nervos do folículo piloso.
Essa vibração dá ao bigode seu nome científico, “vibrissa”, da palavra latina 
vibrio, que significa “vibrar”.

As vibrissas detectam mudanças sutis nas correntes de ar e transmitem 
informações sobre o tamanho, forma e velocidade de objetos próximos.

Crescimento e 
desenvolvimento

Curiosidades
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, 

Aos 4 meses de idade, os gatinhos são verdadeiros gatos em 
miniatura e entram totalmente no período da adolescência.

Fisicamente seus membros estão começando a se esticar em 
proporção ao seu corpo e seus movimentos estão começando a se tornar 
mais refinados.

Os gatinhos ainda têm uma pelagem mais macia e lanosa que logo deixará 
espaço para uma pelagem mais escura e brilhante.

O tamanho de um gatinho aos quatro meses dependerá de fatores como 
sexo, raça e qualidade da fase de desmame. De fato, em muitas raças de 
gatos, os machos são maiores que as fêmeas. Essas diferenças estão 
presentes desde o nascimento, mas no início são difíceis de perceber, pois 
são apenas uma questão de gramas.

A partir do 4º mês a dentição começa a mudar: o gatinho passa da 
dentição decídua (dentes de leite) para a definitiva; esse processo 
durará até o sexto mês de idade. Portanto, é normal encontrar 
dentes pequenos para a casa.

Chegado no 4º mês, o gatinho deve ser levado ao seu veterinário de 
confiança para um check-up e para finalizar a profilaxia vacinal: 
a partir deste momento o gatinho pode entrar em contacto com 
outros gatos de forma mais segura.

O nosso especialista

Veterinário

35 Quando o gatinho muda a dentição, pode ficar relutante em abrir 
a boca e pode não querer se alimentar.

Você pode ajudá-lo molhando a comida seca para deixá-la mais 
macia ou dando-lhe comida úmida.

Nossos conselhos

Crescimento e 
desenvolvimento

4o mês
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GASTROENTERITE

O que é isso? A gastroenterite em gatinhos é uma 
doença caracterizada por inflamação 
do estômago e/ou intestinos.

Como geri-la?

Primeiro, avalie a frequência de diarreia e vômito.
Muitas gastroenterites agudas desaparecem em 48 horas.

O gatinho pode ter menos apetite, não o force.

Não mude abruptamente sua dieta.

Evite administrar medicamentos “faça você mesmo”.

Se os sintomas piorarem rapidamente, peça conselhos ao 
seu veterinário.

A primeira vez sozinho em casa...

Consulta com o veterinário
2ª vacinação

Tratamento antiparasitas

Data Tratamento 
realizado com

Data do tratamento 
sucessivo

Crescimento e 
desenvolvimento
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Esta fase começa por volta do quinto mês e 

termina no décimo segundo, quando o seu 

gatinho se torna um gato adulto completo. 

Durante esse período, a maioria dos gatinhos 

será castrada. Embora esta seja uma operação de 

rotina simples, para muitos proprietários pode 

ser um momento difícil de gerir. Então siga-nos: 

daremos todos os conselhos para enfrentar esta 

experiência com serenidade.

De 
adolescente

a jovem 
adulto
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Aos 5 meses, um gatinho está em plena puberdade.
Isso significa que o aspecto hormonal está mudando rapidamente e 
com ele também muitos comportamentos diários.

Neste período pode apresentar um aumento de inquietação e 
territorialidade.
Pode acontecer que haja episódios isolados de micção anormal. No entanto, 
se o seu gatinho não aprendeu a usar a caixa de areia neste período, peça 
ajuda ao seu veterinário para descartar infecções do trato urinário.
Depois de verificar que o problema não se deve a causas físicas, pode ser 
útil pedir a ajuda de um comportamentalista.
O gatinho pode se sentir desconfortável com a localização ou o tipo 
de caixa de areia, pode preferir tê-la coberta ou descoberta, pode 
não suportar ter que compartilhá-la com outro gato ou pode não 
considerá-la suficientemente limpa.

Após 5 meses, a necessidade calórica diária diminui em relação à 
primeira fase de crescimento, por isso é muito importante seguir as 
dosagens recomendadas nas informações nutricionais da embalagem 
e, caso tenha mais dúvidas, consulte seu veterinário nutricionista de 
confiança.

O nosso especialista

Veterinário

Nossos conselhos

36
Chegando aos 5 meses de idade, tanto para gatinhos machos 
quanto fêmeas, é correto planejar a esterilização ou castração.

Esta simples operação cirúrgica pode ser realizada a partir dos 6/7 meses de 
vida, planejando a cirurgia.

Em relação ao comportamento, você pode usar 
difusores de hormônios que têm a função de acalmar 
e fazer com que os gatinhos se sintam confortáveis, 
principalmente durante o período da puberdade.

37

De adolescente a 
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Os gatos brincam e enlouquecem!
Infelizmente, pode acontecer que os gatos ingiram objetos que não 
conseguem digerir, principalmente quando são pequenos.
É por isso que deve-se ter muito cuidado com o que deixa em casa.
Agora você tem um gato: laços de cabelo, bolas, fios, tampinhas de 
plástico, para citar alguns, devem ser trancados com chave! 0 jogue 
quando terminar de usá-los.

Mas como os gatos são inteligentes e, acima de tudo, rápidos, basta se 
distrair por um momento e o estrago está feito.

Então, se isso acontecer: não entre em pânico.
O importante é estar preparado e saber se comportar.

Se o corpo estranho parar no intestino, obstruindo-o, corre o risco de 
rasgá-lo, causando peritonite.
Se você não vê o gato ingerir o objeto, pode notá-lo porque ele 
apresenta episódios frequentes de vômito, principalmente depois de 
comer ou beber. Às vezes ele pode até parar de comer e beber, mas 
continua vomitando.

Se o objeto estiver no estômago, no entanto, o vômito também pode ser 
esporádico por longos períodos.

No entanto, às vezes os gatos com objetos estranhos no sistema 
digestivo não vomitam, o que complica o diagnóstico. De qualquer 
forma, sua saúde piora, lenta ou repentinamente.

O conselho, quando e se você se deparar com uma das situações 
descritas acima, é um e apenas um: contate seu veterinário.

INGESTÃO DE CORPOS ESTRANGEIROS

De adolescente a 
jovem adulto

Curiosidades
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Veterinário

Aos seis meses de idade, os gatinhos são pequenos adultos completos, 
mas isso não significa que eles tenham atingido o peso e a estrutura 
finais ainda.

A partir deste período o gatinho encontrará harmonia no crescimento, 
alguns dentes de leite ainda podem estar presentes, mas perderá todos 
em pouco tempo.

As vacinações devem ser concluídas e um exame para parasitas 
intestinais deve ser feito.

Embora o gatinho ainda não tenha crescido completamente em 
tamanho, a maturidade sexual pode ocorrer aos seis meses de 
idade. Para evitar que um gatinho macho marque constantemente 
seu território ou uma fêmea que entre no cio, o conselho é castrar o 
gatinho macho ou a fêmea o mais rápido possível.

O gatinho pode começar a brincar mais com outros animais de 
estimação da casa à medida que sua confiança aumenta. No entanto, 
alguma supervisão ainda é necessária, pois animais de estimação 
maiores, como cães ou crianças pequenas, ainda podem prejudicar um 
gatinho de sete meses em crescimento.

Na rotina diária, o gatinho pode empurrar objetos ao redor ou fora das 
mesas por curiosidade e brincar descontroladamente com objetos 
inanimados.
É importante estabelecer limites e ser consistente em todas as fases 
da brincadeira com o gatinho: ele deve ser capaz de reconhecer o que é 
permitido fazer e as atividades que não são permitidas.
Deve-se lembrar que é inútil (e prejudicial) usar métodos coercitivos 
com gatinhos, pois eles não respondem à força, então você precisa 
usar algum tipo de reforço positivo e uma certa paciência para obter o 
resultado desejado.

Do ponto de vista nutricional, o gatinho ainda deve ser alimentado com 
uma ração específica para gatos em crescimento que deve ser de ótima 
qualidade e cobrir todas as necessidades nutricionais.

O nosso especialista
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Nossos conselhos

GATOS E CRIANÇAS: o primeiro encontro!38

Para manter todos seguros e felizes, você deve sempre supervisionar as 
interações entre crianças e gatos e dar ao seu gato a chance de correr e se 
esconder.

Siga as etapas listadas abaixo.

CONVIVÊNCIA 
CÃO - GATO39

Apesar do estereótipo, muitos 
cães e gatos aprendem a 
conviver pacificamente.

Mantenha os animais separados pelo menos nos primeiros         
3-4 dias.

O objetivo é permitir que os animais se acostumem com a presença uns 
dos outros sem contacto cara a cara. Mesmo que eles não possam se ver, 
eles podem ouvir e cheirar um ao outro.

A cada refeição, sempre aproxime as tigelinhas de comida da porta 
fechada.

Continue esse processo até que cada animal de estimação possa comer 
calmamente ao lado da porta.

Deixe-os se encontrar por breves momentos em uma área comum 
da casa.
Mantenha o cão na coleira e deixe o gato ir e vir quando quiser.

Se um dos animais mostrar agressividade, distraia-o com calma e 
redirecione-o.

Quando os animais parecem se dar bem, deixe-os soltos na sala, 
juntos.

Seja paciente e passe pelo 
processo de introdução lentamente.

No entanto, certifique-se de que seu gato 
sempre tenha acesso um local à prova de cães, 
que deve incluir uma caixa de areia, arranhador, 
água, tigela de comida e brinquedos.

Incentive as crianças a sentarem-se calmamente em um espaço 
neutro, prontas para se encontrarem.

Pode ser melhor manter as crianças pequenas atrás de um portão para 
garantir que elas não se joguem de repente no gatinho.

Permita que o gatinho se aproxime primeiro. Não o force a se 
aproximar e não o mantenha no quarto se ele estiver com medo, 
ele deve estar sempre livre para retornar a um espaço seguro.

Agora as crianças podem brincar com o gatinho se quiserem.

Incentive atividades diferentes! Ensine-os que além de acariciá-
los eles podem brincar com uma vara de pescar de brinquedo, 
por exemplo, jogar bolas infláveis neles e até dar guloseimas (com 
moderação).

Os bebês são ótimos companheiros de brincadeiras para 
gatos enérgicos e vice-versa!
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Fora de casa...

Dicas para transportar o gato em casa de amigos/ao 
veterinário/na casa de férias.

Primeiro, pegue uma caixa 
de transporte para animais 
de estimação do tamanho 
certo.

Acostume-se com 
a transportadora 
gradualmente. Você 
pode usar comida 
para convidá-lo a 
entrar.

Comece com pequenas viagens 
de carro dentro da caixa de 
transporte para animais de 
estimação.

Você pode enriquecer o 
interior da transportadora com 
cobertores e toalhas.

Em caso de náuseas e 
desconforto repetidos, consulte 
o seu veterinário.
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O nosso especialista

Veterinário

A ESTERILIZAÇÃO 

A esterilização é uma escolha ética e responsável, um ato de respeito 
pelos animais, por quem cuida deles e pela sociedade.

Na realidade, se os gatos não fossem castrados, seu comportamento 
natural levaria a numerosos acasalamentos para o macho e pelo menos 
duas gestações para a fêmea a cada ano.

É impensável manter o gato fechado em casa na hora do cio porque 
seria uma fonte de grande estresse e sofrimento para ele, que se 
manifestará com miados muito altos, marcações urinárias deslocadas e 
com cheiro forte e aumento da agressividade.

A maturidade sexual dos gatos ocorre por volta dos 6-12 meses (6-8 
meses para as fêmeas, 8-10 para os machos).

Nesta idade, a gata sente o primeiro cio (estro) que dura cerca de 
4 dias: se ela não estiver livre para acasalar, o cio se repetirá com 
intervalos de uma semana, mesmo por dois ou três meses.

O macho, ao contrário do gato, não tem períodos em que sua 
atividade sexual é ativa e outros em que é latente: os gatos machos 

estão sempre prontos para o acasalamento, dependendo de algumas 
substâncias (feromónios) que são liberadas na presença das gatas no 
cio.
A esterilização permite uma expectativa de vida muito maior e 
representa a melhor prevenção contra doenças como FIV e FeLV, que 
são transmitidas por meio de trocas de sangue ou líquidos orgânicos. 
Sem falar nas brigas entre gatos e “escapas de amor”: machos 
esterilizados ficam menos agressivos, não se distraem com a busca da 
fêmea no cio e, por isso, são mais cuidadosos ao atravessar as ruas ou 
conhecer outros animais.

Segundo as estatísticas, um animal esterilizado vive quase o dobro.

A cirurgia deve ser realizada antes ou depois do primeiro cio? Muitos 
veterinários concordam que a esterilização precoce (no primeiro cio) 
para as fêmeas reduz a incidência de câncer de mama em 98% e 
previne patologias da próstata e testículos nos machos.

Também é importante lembrar que o ganho de peso pode ser 
controlado com um estilo de vida correto, graças também à 
administração de produtos específicos para gatos esterilizados.
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Aos oito meses de idade, os gatinhos estão se aproximando do 
peso adulto.

Agora eles conhecem seu próprio corpo, são capazes de se limpar e 
eliminar de forma independente as específicas caixas de areia.

O ritmo de sono e as horas de vigília são semelhantes aos de um gato 
adulto. Mesmo a rotina diária normal espelha a de um gato adulto, na 
verdade os momentos de brincadeira “frenética” diminuem gradualmente e a 
maioria dos gatinhos é castrada.

A esterilização envolve um realinhamento hormonal e, consequentemente, a 
falta de alguns hormônios anorexígenos pode causar uma desaceleração do 
metabolismo.

A esterilização é também um prenúncio de grandes vantagens fisiológicas 
e comportamentais: em primeiro lugar, os gatos ficarão menos 
inquietos e não terão mais vontade de sair de casa para procurar 
o acasalamento, em segundo lugar, a esterilização e a castração 
diminuem a incidência de algumas patologias do sistema reprodutivo.

Após a castração é muito importante cuidar da nutrição do seu 
gatinho, as necessidades energéticas e nutricionais mudam 
rapidamente e deve ser escolhido um alimento que possa cobrir 
especificamente essas necessidades.

O nosso especialista

Veterinário

Nossos conselhos

Pode ser normal que o gatinho tenha menos apetite e precise de 
mais descanso nos dias seguintes à operação. 41

40

Combine com o veterinário 
a data do controlo pós-
operatório.

Após a esterilização:

Após a cirurgia, é útil preparar um ambiente tranquilo e sem 
estresse, onde se possa recuperar as energias e iniciar uma nova 
fase da vida da melhor maneira possível.

Não force o gatinho a brincar e não o coloque em posição de 
perder os pontos.

42

Verifique todos os dias a pequena cicatriz que deve ser de 
vermelha a rosada, ancorada pelos pontos.

Pode ser necessário administrar um analgésico por 
alguns dias a conselho do veterinário.

43

44
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Nossos amigos contam...

Quando o levei para casa, depois da esterilização, ele queria ficar 
sozinho, parecia que fazia beicinho.
E assim ficou por pelo menos um par de semanas!
Então, Sua Majestade decidiu me perdoar e me permitiu acariciá-lo.
E o que eu fiz?

Fiquei tão feliz que nem posso explicar!

Silvia G.

Duas semanas inteiras com a coleira elisabetana me pareciam uma 
tortura.

Eu o via tão desorientado que nem conseguia andar direito.

Fico feliz por não ter cedido à tentação de tirá-la porque, depois de 
alguns dias, aprendeu a conviver com ela.

Ele se acostumou com a ideia muito antes de mim.
Mais uma aprendizagem de vida do gato ao ser humano!

Valentina T. 

Após a esterilização, meu gato começou a ganhar peso durante a 
noite.

Quando a levei para a consulta de controlo, algumas semanas após 
a operação, o veterinário imediatamente percebeu e me obrigou a 
colocá-la em dieta.

Já não lhe dava pedacinhos do meu prato, única e exclusivamente 
comida dietética!

No começo ela não gostou muito, mas agora, depois de um mês, ela 
está pronta para a passarela!

Laura C.

Eu moro perto de uma estrada muito movimentada e, infelizmente, 
isso me fez perder meu primeiro gato quando ele entrou no cio.

O segundo eu esterilizei assim que o veterinário me deu o «ok» (ou 
seja, depois de uma noite sem dormir na companhia de seus miados!)

Roberto B.
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Esses últimos três meses representam a transição para a vida 
adulta.

Após 9 meses, o gato atingiu o peso adulto, embora algumas raças 
grandes possam crescer até 15-18 meses de idade.

O desenvolvimento da socialização acabou e as capacidades de 
coordenação também estão todas desenvolvidas.

Um gato adulto dorme cerca de 12 a 16 horas por dia e, quando acordado, 
alterna entre caçar, explorar e interagir com outros animais e humanos. No 
entanto, o gato pode desenvolver territorialidade e desconfiança em relação 
a novos animais ou pessoas que entram na rotina, neste caso é necessário 
um período gradual de adaptação para a aceitação das novas figuras.

A dieta de um gato desta idade é agora semelhante à de um gato 
adulto, tanto em necessidades específicas como em quantidade. 
As refeições oferecidas devem ser sempre frequentes ou, se for 
fornecida alimentação “ad libitum”, devem ser pesadas e porcionadas.
Também é importante garantir a variedade alimentar, ou seja, fornecer 
uma dieta de acordo com.

O nosso especialista

Veterinário

Estabeleça um controlo de rotina com seu 
veterinário a cada 6-8 meses e sempre atualize o 
plano de vacinação sob sua indicação.

46

45
Fique sempre de olho no seu peso, medindo-o 
pelo menos uma vez por mês, principalmente se a 
gata for esterilizada/castrada.

A profilaxia contra parasitas externos e internos, 
especialmente se o gato também vive no exterior, 
deve ser feita com frequência.

47

Insira novos brinquedos 
para estimular o gato à 
atividade.

48
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Esterilização
Intervenção

Controlo pós-operatório
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Um ano já se passou. Agora, você sentirá que nunca viveu 

sem seu gato. Ele é um membro direito da família já há 

tempos. Dia após dia ele aprendeu a conhecer todos vocês 

e agora tem uma relação especial e única com cada um 

de vocês. Existe o humano que ele procura quando quer 

brincar e aquele que ele sabe que pode receber os melhores 

mimos, aquele que assim que quer sair corre para abrir a 

porta e aquele por quem ele vai ser escovado. Seja qual for 

o seu relacionamento estabelecido, a partir do ano ele se 

tornará ainda mais profundo e intenso. E nós esperamos 

estar sempre consigo, à hora das refeições, mas não 

apenas isso. Em nosso site e em nossas redes sociais você 

sempre encontrará muitas dicas, novidades e iniciativas 

interessantes. Basta seguir-nos!

Um grande adeus online, 

de toda a Equipe Schesir!
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