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Você é um membro importante da equipe de saúde do seu
gato. Você é essencial para ajudar no sucesso de 
tratamentos e na melhor saúde do seu gato. 

Para obter mais informações sobre as fases de vida dos felinos,
visite www.catfriendly.com/life-stages. 

www.catvets.com

Há muitas maneiras de manter seu gato saudável e feliz durante toda a
vida. Como membro da família, seu gato merece o melhor cuidado possível.
Uma das melhores maneiras de garantir que seu gato permaneça feliz e
saudável é certificando-se de que ele passe por exames de cuidados 
preventivos. Seu médico-veterinário fará uma verificação completa e irá 
discutir as informações presentes neste folheto com base no estágio de vida
do seu gato. Utilize essas informações para observar seu gato a cada dia e
entre em contato com seu médico-veterinário imediatamente se você notar
alguma mudança no comportamento ou rotina do seu gato. 

Etapas da vida do seu gato

As necessidades do seu gato mudam com a idade. A vida dos gatos é
dividida em quatro estágios: filhotes, adultos jovens, adultos maduros
e idosos. Cada estágio requer atenção especial a certas áreas da saúde
e comportamental. O quadro neste folheto inclui uma análise dos 
estágios de vida pelos quais seu gato passa, e concentra-se em 
oferecer o melhor suporte em cada estágio. Use estas informações
para observar seu gato em casa, bem como discutir esses itens com o
seu médico-veterinário durante os exames do seu gato. 



FILHOTE ADULTO JOVEM ADULTO MADURO IDOSO

Checkups Veterinários Pelo menos uma vez por ano (mais frequente para gatos com problemas de saúde) Pelo menos a cada 6 meses

• Fique atento a sinais sutis de comportamento, doença, dor e estresse
• Compreenda os comportamentos felinos normais e quais mudanças no comportamento do gato podem ser significativas
• Deixe seu gato confortável com a caixa de transporte
• Agende exames de rotina para o seu gato, o que pode ajudá-lo a longo prazo
• Discuta a identificação do seu gato (microchip)
• Entenda que arranhar é um comportamento natural e normal dos felinos; aprenda sobre como cuidar das garras
• Discuta opções de planejamento financeiro e seguro para animais de estimação

• Número e localização dos recursos (caixa de areia, alimento, água, áreas de dormir)
• Habitação (acesso interno / externo / acesso externo parcial), atividade de caça e outras atividades em casa
• Gatos que vivem na mesma casa e suas interações usuais
• Mudanças de comportamento, comportamentos problemáticos ou indesejados e uso de reforço positivo
• Necessidades ambientais (brinquedos, arranhadores, locais de descanso, brincadeiras)

Condições comuns para raças específicas e
questões genéticas (se aplicável)

Vômitos, bolas de pelo, diarreia, mudanças
de comportamento e hábitos de higiene

Mudanças no apetite, hidratação, vômito, diarreia, vocalização, atividade noturna,
mobilidade, visão, hábitos de uso da caixa de areia e hábitos de higiene

Doenças infecciosas, descobertas 
genéticas e discussão sobre castração 

Coração, pulmões, pele e dentes • Maior foco no abdômen, coração, pulmões, tireoide, rins, olhos e dentes
• Avaliação muscular e óssea e avaliação completa da dor e artrite

Foco Extra Durante 
o Checkup

• Apresentar gatinhos a pessoas e 
outros pets

• Acariciar, escovar, aparar as unhas e 
cuidado com os pelos

• Brincadeira adequada (não usar as 
mãos ou os pés como brinquedos 
para evitar o risco de comportamento
agressivo futuro)

• Ficar confortável com a caixa de 
transporte, viagens e visitas ao 
veterinário

• Mudanças nas interações entre gatos 
e entre gato-humano

• Técnicas de manuseio suaves para 
aceitação de exames de boca, orelhas
e patas

• Ajustar as necessidades ambientais conforme seu gato envelhece
• Fácil acesso à caixa de areia, cama quente e macia e alimento / água
• Observar de perto as mudanças sutis de comportamento

• Hábitos de ir ao banheiro, aparência das fezes e tamanho da caixa de areia
• Urinar ou defecar fora da caixa de areiaa
• Diferenças entre ir ao banheiro e comportamentos de marcação (território)
• Gerenciamento da caixa de areia (número de caixas, tamanho, localização, tipo de substrato, limpeza)

Exame dentário, doença dentária, cuidados preventivos e cuidados domiciliares com escovação / limpeza dos dentes

• Configuração da caixa de areia, 
localização, tipo de substrato, limpeza e 
substrato de preferência

• Comportamento normal de ir ao banheiro

Revise e ajuste o tamanho e a localização
da caixa de areia para se adaptar ao
crescimento

• Localização da caixa de areia para evitar escadas
• Rever e ajustar o tamanho da caixa de areia, localização e regimes de limpeza conforme 

necessário

Habituar-se a manusear a boca e escovar / 
limpar os dentes

Tipo de alimento para cuidado oral 
específico (se necessário)

Mudanças na aparência da boca do seu gato, se ele parece estar com dor ao comer ou se
ele não está comendo ou mastigando

Comportamento e
Ambiente

Alimento sendo fornecido, quantidade 
sendo fornecida, frequência de 
alimentação e comedouros interativos / 
comedouros quebra-cabeças

Ganho de peso, risco de obesidade, 
brincadeiras e exercícios

Perda e ganho de peso, tipo de alimento sendo fornecido para garantir que atenda às
necessidades do seu gato idoso e dietas veterinárias (se necessário)Nutrição e Controle

de Peso

• Riscos de parasitas para gatos, independentemente do ambiente interno / externo
• Riscos de exposição com base no estilo de vida, localização geográfica e viagens
• Tratamento durante todo o ano para a prevenção de vermes, pulgas, carrapatos e parasitas intestinais (independentemente do ambiente interno / externo)
• Riscos zoonóticos (doenças transmitidas entre animais e pessoas)

Itens para focar durante cada estágio de vida
Observe em casa e converse com o seu médico-veterinário

Em todas as idades:

Histórico Médico

Caixa de Areia

Saúde Oral

Controle de Parasitas


