
Cuidados a Ter com o 
seu Gato



ALIMENTAÇÃO

• O GatoGato é um animal que tem carências nutricionais diferentes das nossas.
Por isso a sua dieta deve ser direccionada a atender estas necessidades. A 
ração ou a comida húmida de latinhas são o melhor alimento por ser mais 
completa, balanceada e higiénica. Não se deve alimentar os gatos com 
carne crua ou mal cozinhada.

• Os gatinhosgatinhos devem comer a ração própria para a sua idade. 
• Evite dar biscoitos, chocolate, doces, que podem trazer alergias, problemas 

alimentares, facilitando o aparecimento de comichões, feridas na pele.



ZOONOSESZOONOSES

• Os animais podem transmitir em determinadas condições e situações 
doenças tanto para os outros animais como para o Homem (Zoonoses ).

• Algumas doenças podem ser evitadas se se desparasitar e vacinar o seu 
animal. Os gatinhos é aconselhável desparasitar todos os mese s, até
aos 6 meses de idade e, os adultos, de 4 em 4 meses .

• Problemas como pulgas e carraças podem ser evitados com o uso de  
produtos para aplicar no pêlo, coleiras insecticidas, comprimidos, etc.

• As principais Doenças Infecciosas são:
- Leucose – doença  causada por um retrovírus é uma das principais 
mortes dos gatos; pode estar relacionada com uma anemia, aparecimento 
de tumores ou leucemia;



ZOONOSESZOONOSES

- Toxoplasmose - é uma doença parasitária em que o gato, a ovelha e o 
porco podem ser usados como hospedeiros do parasita. O risco de 
transmissão ao homem é quase nulo, desde que se respeitam as regras 
básicas de higiene;
- Coriza - com este nome existem duas viroses responsáveis por sintomas 
idênticos associados à patologia do sistema respiratório. A infecção por 
Herpesvírus ou por Calicivírus pode originar uma desidratação originando 
graves lesões na mucosa respiratória podendo até levar à morte dos 
gatinhos. Os gatos adultos infectados tornam-se portadores crónicos destes 
vírus;
- Panleucopénia - doença viral causada por um parvovírus que origina uma 
quebra de glóbulos brancos, muito importantes para criar defesas do 
organismo. Causa uma diarreia aguda levando até à morte dos animais mais 
novos e, nas fêmeas gestantes, às malformações dos fetos.



ZOONOSESZOONOSES

- Clamidiose - doença causada por uma bactéria que em Portugal se 
apresenta com diversas estirpes, o que dificulta o seu diagnóstico. Tem 
sintomas característicos de conjuntivite, levando a profundas alterações 
pulmonares;
- Raiva - doença causada por um vírus e transmitida por mordeduras. É uma 
doença com vacina mas, para os gatos, não é obrigatória em Portugal;
- Imunodeficiência Felina (FIV) - doença causado por vírus, transmitida 
quase exclusivamente por mordeduras e sem vacina;
- Peritonite Infecciosa Felina - doença muito grave de origem viral, tem 
vários sintomas como : diarreia, perda de apetite, aumento volume 
abdominal com acumulação de líquidos e alterações respiratórias. Só testes 
laboratoriais permitem o diagnóstico.



VACINAVACINAÇÇÃOÃO

• A vacinação é muito importante 
para evitar que o seu cão contraía 
algumas doenças que na maioria 
das vezes são fatais; assim, 
aconselha-se a primeira vacina a 
partir das 6 a 8 semanas de vida.



HIGIENEHIGIENE

• É conveniente não dar banho ao seu gato. Ele próprio faz a sua higiene. 
• O local onde dorme ou permanece durante o dia também deve ser 

periodicamente limpo e observado para ver se há alguma alteração.
• Deve ter sempre ao seu dispor água limpa e alimento
• Deve ter uma caixa com areia onde diariamente devem ser eliminados os 

materiais fecais.



ALOJAMENTOALOJAMENTO

• O alojamento de cães e gatos em prédios urbanos, rústicos ou mistos, fica 
sempre condicionado à existência de boas condições e ausência de riscos 
hígio-sanitários relativamente à conspurcação ambiental e doenças 
transmissíveis ao Homem. Nos prédios urbanos podem ser alojados até
quatro gatos adultos por cada fogo, não podendo exceder o número  
de quatro animais se tiver cães e gatos excepto mediante um parecer 
vinculativo da Médica Veterinária Municipal e da Delegada de Saúde. No 
caso de fracções autónomas em regime de propriedade horizontal, o 
regulamento do condomínio pode estabelecer um limite inferior. Nos 
prédios rústicos ou mistos podem ser alojados até seis animais adultos 
(D.L. 314/2003 de 17/12/2003).



COLOCAR  ALIMENTOS NACOLOCAR  ALIMENTOS NA
VIA PVIA PÚÚBLICABLICA

• Não se deve colocar alimentos na rua uma vez que podem atrair 
outros animais. Estes animais, como os ratos, podem propagar 
doenças.

• Além de que, segundo as posturas municipais do Regulamento de
Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana se S. João da Made ira ,”
quem “lançar detritos para a alimentação de animais na via pública 
”pode incorrer numa coima de € 10,00 a € 25,00.”



EVITAR A GRAVIDEZEVITAR A GRAVIDEZ

• Para este problema a profilaxia é mais eficaz é evitar o contacto da sua 
fêmea com um macho, na altura do cio mas, como isso nem sempre é
possível, existem anticoncepcionais (Pílula) que podem ser administrados 
por injecção ou comprimidos.

• O ideal é fazer a esterilização das fêmeas e a castração dos machos pois 
os animais ficam mais calmos, têm menos probabilidade de apanhar
doenças, fogem menos, etc.

• Os Machos atingem a puberdade entre os 7 e 12 meses e as fêmeas entre 
os 6 e 8 meses de idade.

• A duração da gestação é entre 58 e 71 dias.



EMISSÃO DE PASSAPORTEEMISSÃO DE PASSAPORTE

• O Passaporte substitui para todos os efeitos legais, em território nacional, o 
actual Boletim Sanitário de Cães e Gatos e, destina-se a ser emitido aos 
animais (cães, gatos e furões) cujos detentores pretendam viajar com eles 
dentro do espaço comunitário. Devem ser utilizados pelos Médicos 
Veterinários para registo de actos médicos efectuados no animal  (Portaria 
899/2003 de 28/08/2003).



IDENTIFICAIDENTIFICAÇÇÃO ELECTRÃO ELECTRÓÓNICANICA

• A obrigação de identificação dos 
gatos será fixada por despacho do 
Ministério da Agricultura e 
Pescas. Só depois de haver esta 
identificação se poderá tornar 
obrigatória a licença para os 
gatos. 



GABINETE VETERINGABINETE VETERINÁÁRIORIO

• Para algum esclarecimento, 
vacinar ou colocar chip pode 
dirigir-se ao Mercado 
Municipal de S. João da 
Madeira, ao gabinete da 
Veterinária, todas as quintas-
feiras das 14h00m às 16H00m.


