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Guia Pratico de cuidados de Filhotes.  

Neste guia você vai encontrar dicas praticas e lembre-se qualquer duvida 

não hesite em nos procurar.  

 

Preparação para a chegada do filhote 

Acolher um novo filhote é um momento emocionante, desafiador e extremamente 
gratificante. Se você estiver bem preparado, poderá ajudar o filhote a se acalmar mais 
rapidamente e o momento será mais agradável para você também. 
 

Preparando-se para o seu filhote 

Há muitas coisas a fazer antes de pegar seu filhote para garantir que você esteja pronto para a 
chegada dele. Além de comprar equipamentos importantes para ele, também é vital fazer os 
preparativos adequados em casa. Principais fatores a 
considerar: 

• Como tornar sua casa e o jardim seguros para o filhote 

• Compra do equipamento certo para o filhote de cão, como 
cama, coleira e brinquedos. 

• Escolhendo o alimento adequado para o cão filhote. 

• Como preparar sua família, animais de estimação e 
visitantes para a nova adição. 

• Encontrando um médico-veterinário. 

•  
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Como adaptar sua casa para o filhote 

Os filhotes são curiosos e gostam de explorar, por isso é importante garantir que sua casa 
esteja segura antes de receber o recém-chegado. Veja nossa lista de verificação para ajudá-lo a 

preparar sua casa para o filhote. 

 

Plantas tóxicas 

Muitas plantas domésticas comuns são muito perigosas para cães adultos e filhotes, incluindo 
lírios, aloe vera, hera, dieffenbachia, caládio, pothos, zamioculcas e ciclâmen. É melhor manter 
todas as plantas fora do alcance do filhote ou verificar para garantir que as suas plantas não 
representem uma ameaça para ele. 

 

Como tornar seu jardim seguro para o filhote 

Seu filhote vai gostar de passar tempo ao ar livre, então você precisará garantir que o jardim 
seja seguro para ele explorar também. Veja algumas coisas importantes para considerar. 
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Cercas e portões 

Antes de seu filhote chegar, verifique se não há lacunas nas cercas ou nos portões do seu 
jardim. E verifique se não há áreas nas quais o filhote pode cavar ou subir para escapar. 

 

 

 

Coisas que você precisará para seu filhote de cão 

Antes de o filhote chegar, verifique se você tem tudo que precisa para cuidar dele e ajudá-lo a 
se instalar em seu novo lar. Veja os itens essenciais. 

 Cama – Brinde Empire Reymond 

Escolha uma que seja fácil de limpar e que se adapte ao filhote à medida que ele cresce. 

 Tapetes para filhotes de cão 

Eles são úteis para a limpeza de qualquer acidente; portanto, tenha sempre no estoque. 

 Caixa  – Brinde Empire Reymond 

Quando adulto, o cão deve ter espaço suficiente para se levantar, virar-se, deitar-se e esticar-
se na caixa. 

 Comedoura de comida e água  – Brinde Empire Reymond 

Os comedouros de aço inoxidável funcionam bem porque não podem ser mastigadas, são 
fáceis de limpar e não enferrujam, lascam ou quebram. Filhotes sensíveis a barulho podem 
preferir tigelas de plástico. 

 Alimento para filhotes para apoiar o crescimento 

Inicialmente, deve ser o mesmo alimento que seu filhote está recebendo antes de ser pego. 

 Brinquedos  – Brinde Empire Reymond 

Compre brinquedos, bolas ou mordedores que dispensam petiscos do tamanho certo para o 
seu cãozinho. Os brinquedos de borracha para cães costumam ser mais duráveis. 

 Coleira e guia  – Brinde Empire Reymond 

Escolha uma coleira que se ajustará à medida que seu filhote crescer. E verifique se está 
confortável o suficiente para não deslizar pela cabeça dele. 

 Material de limpeza 

Compre materiais de limpeza não perigosos e que não tenham cheiro forte para evitar que seu 
filhote associe o cheiro a acidentes no banheiro. 

 Equipamentos para cuidados com higiene e beleza 
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Banho a Seco Premium 5 em 1 - PetSociety 

Atenção, tenha muita atenção em qual banho a seco você esta usando, formulação 
indicações etc. Uso este pois não tem restrição de uso e é um dos únicos do mercado que 
tem D-Pantenol, e não tem silicones ou outros ativos indesejáveis 

Escova de Pinos  da All System 27mm (large) 

Escova de Pinos  da All System 27mm (Oblong) 

Pente de Metal 

Spray - Volume in Pownder - Hydra - ele é uma espécie de talco a grosso modo, porém ele 
resseca um pouco e deve ser usado com muita parcimônia 

 Equipamentos de higiene  

Limpeza de Ouvidos: 

- Recomendamos 

Solução para Higiene dos Ouvidos da Hydra 

Descrição: A Solução Hydra Groomers para Higiene dos Ouvidos é um produto de uso 
profissional que auxilia e trata das infecções auditivas, dissolvendo a massa de cerúmen e 
permitindo uma limpeza profunda. Possui d-pantenol e óleos essenciais de menta e camomila, 
além de ativos que permitem uma secagem rápida. 

Uso tópico. Umedeça o algodão ou gaze e proceda a limpeza. 

Opções: Uma outra boa opção é: Higicare Oto da Pet Smack - o produto é elaborado com 
extrato de propolis e tem funções antioxidantes, cicatrizantes e anti inflamatórias. 

Limpeza de Olhos: 

Pente de pulgas (esse é o nome daquele pente bem fininho de cabo preto - Propetz 

Solução para limpeza de Olhos - Hydra - produto profissional que remove secreções, 
crostas e odores desagradáveis 

Uso tópico. Umedeça gaze e proceda a limpeza. 

Opções: Não encontrei nenhuma tão boa quanto e tão segura, na falta você pode 
improvisar com soro fisiológico. 

Aula de remoção de Nós e Embolados: 

- Recomendamos 

Pente de metal longo com duas graduações 
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Escova de pinos sem bolinhas - All System - pequena 

Rasqueadeira pequena macia 

Talco Jhonson e Jhonson 

Condicionador Hydra 

Max Fluido Desembaraçador Hydra 

NEEZ - Finish - Desembaraçante (uso humano) (você encontra em casas de cosméticos, mas 
atenção ele tem outros produtos com embalagens parecidas mas que são secantes para 
esmalte etc etc. 

Corte de Unhas: 

- Recomendamos 

Cortador de unhas de gato da marca: Ferplast Gro 5808 (custa menos de R$ 20,00) 

Pó Hemostático da marca Pethy Prime 

Escolha a comida certa para o filhote 

Os filhotes têm sistemas digestivos muito delicados e mudanças bruscas na dieta podem 

causar distúrbios digestivos ou até deixá-los desconfiados com a 

comida. Por esse motivo, é melhor alimentar seu filhote de cão com 

o mesmo alimento que o tutor anterior nos primeiros dias enquanto 

ele se acomoda. Depois, você pode introduzir lentamente o 

alimento escolhido que deve apoiar o crescimento do seu filhote. 

 

Ter a dieta certa é crucial para a saúde, o crescimento e o 

desenvolvimento do filhote. Em cada estágio, ele precisa de 

nutrientes específicos em quantidades precisas, de acordo com o 

tamanho da raça. Portanto, recomendamos a seleção de um 

alimento de alta qualidade com base na idade do seu filhote e no 

tamanho esperado do adulto. 

 

 

 

 

Como mudar para o novo alimento do filhote 

Quando estiver pronto para mudar para um novo alimento de filhote, 

faça a transição lentamente por um período de uma semana. 
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Encontre um médico-veterinário 

É importante ter identificado uma clínica veterinária local antes de pegar seu filhote de cão. 

Encontre um médico-veterinário perto de você. 

 

Apresentando seu filhote para adultos, crianças e animais de estimação 

As apresentações podem ser desafiadoras para os cães filhotes, e experiências negativas 

podem ter efeitos permanentes. Portanto, é importante aprender como fazer cada 

apresentação o mais cuidadosamente possível. 

 

 

Como apresentar familiares, amigos e estranhos para seu filhote 

Mesmo quando seu filhote estiver confortável com você e com o restante da sua família, ele 

poderá ficar nervoso com outras pessoas novas. Veja nossas principais dicas para garantir que 

as apresentações sejam confortáveis para ele. 

• Limite o número de visitas 

Para evitar sobrecarregar o filhote, receba o menor número possível de visitas nos 

primeiros dias. 

• Apresentações graduais 

Conhecer muitas pessoas de uma vez pode ser intimidador para um filhote. Portanto, 
dê a ele a chance de se acostumar com cada pessoa individualmente. 

• Fale com calma 

Peça às pessoas para conter a empolgação ao conhecer o filhote e usar um tom calmo 
e movimentos gentis. 
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• Deixe o filhote dar o primeiro passo 

Os filhotes podem se sentir ameaçados se forem abordados muito rapidamente ou 
passados de pessoa para pessoa. É melhor pedir às pessoas para se sentarem em 
silêncio e aguardar o filhote se aproximar delas. 

• Vá devagar 

Dê tempo ao filhote para conhecer cada pessoa. As experiências positivas agora 
ajudarão quando ele encontrar novas pessoas fora de sua casa. 

• Observe a linguagem corporal 

Procure sinais de que o filhote está ansioso, como evitar o contato visual ou manter o 
rabo abaixado. Se isso acontecer, tire-o do ambiente para que ele possa ter algum 
tempo quieto sozinho. 

 

A melhor maneira de apresentar as crianças ao seu filhote 

É natural que as crianças fiquem empolgadas ao receber um filhote. Mas é importante que 
você os prepare sobre como se comportar e verifique se eles entendem que têm um papel 
importante no desenvolvimento, segurança e felicidade do filhote. 

Mesmo se você não tiver filhos em casa, é uma boa ideia apresentar seu filhote a outras 
crianças. Caso contrário, ele poderá ficar ansioso na presença delas mais tarde na vida. Veja 
algumas coisas importantes para lembrar. 
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Como apresentar com segurança seu filhote a outros animais de 

estimação 

Os animais de estimação podem parecer muito territorialistas, por isso é importante que você 
apresente seu novo filhote a outros animais de maneira controlada e cuidadosa. Estas são as 
coisas importantes a ter em mente. 

 

Lista de verificação de introdução 

 Introduzir o cheiro cedo 

Antes de levar o filhote para casa, é uma boa ideia dar-lhe um cobertor com o cheiro dos seus 
animais de estimação e vice-versa. Eles sentem um cheiro familiar quando se encontram. 

 Verifique a vacinação 

Verifique se o seu filhote foi vacinado antes de apresentá-lo a outros cães. 

 Reduza a ameaça 

Apresente outros animais de estimação ao seu novo filhote, um a um em terreno neutro, 
como o jardim ou um parque, para que eles sejam menos propensos a se sentirem ameaçados. 
Mantenha os dois na guia e dê a eles tempo suficiente para farejar e se acostumar. 

 Seja paciente 

Evite castigar outros animais de estimação se eles não reagirem positivamente. Os animais 
precisam estabelecer suas próprias regras e hierarquia para viver harmoniosamente e os 
animais de estimação mais velhos geralmente dão o exemplo nesse sentido. 

 Defina uma zona segura 

Proporcione ao seu filhote um lugar para fugir quando estiver cansado ou intimidado. 

 Supervisione sempre 

Nunca deixe seu filhote sozinho com outros animais de estimação. 

 Permita espaços individuais 

Cada animal de estimação precisa de seu próprio território, onde ele pode descansar e comer 
sem perturbações; portanto, tenha camas e áreas de alimentação separadas. Gatos, em 
particular, precisarão de paz e silêncio longe do seu filhote. 
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Dia de pegar seu filhote 

O dia em que você pega o filhote é muito emocionante, mas pode ser perturbador para ele, 
pois deixa a mãe e os companheiros de ninhada. Veja algumas coisas a serem lembradas para 
garantir que você esteja pronto para cuidar dele. 
 
Qual a idade certa para levar o filhote para casa? 

A melhor idade para levar um filhote para casa é entre 8 e 10 semanas de idade. A essa altura, 

ele deve estar desmamado e ter aprendido as habilidades sociais caninas iniciais com a 

companhia da mãe e dos irmãos de ninhada. 

 
 
Quando é o melhor momento para levar um filhote de cão para casa? 

É importante pegar o filhote quando você tiver alguns dias livres para ficar em casa e cuidar 

dele. Também é melhor se a casa for quieta com bem poucas visitas nos primeiros dias, para 

que o filhote de cão possa se instalar sem muita coisa acontecendo. Se puder, pegue-o de 

manhã para que ele possa se acostumar com o novo ambiente antes de dormir.  

 
 
 

Perguntas a fazer ao criador do filhote 

O criador do seu filhote terá muitas informações que você pode usar para ajudá-lo a se 

adaptar mais rapidamente em sua casa e a ficar saudável. Lembre-se de fazer ao criador as 

seguintes perguntas e quaisquer outros relevantes para o seu filhote. 

• O filhote está totalmente desmamado? 
• Com que alimento ele está sendo nutrido e qual é o 

horário das refeições? 
• Ele começou o treinamento para ir ao banheiro e em que 

nível está? 
• Quais são as rotinas diurnas e noturnas atuais? 
• Ele foi examinado por um médico-veterinário? 
• Ele teve algum problema de saúde? 
• Ele já foi vacinado e, em caso afirmativo, quando é a 

próxima dose? 
• Quando ele recebeu tratamentos contra vermes? 
• Que experiências sociais ele teve até agora? 
• Como são os temperamentos e as personalidades de seus pais?  
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O que levar ao buscar seu filhote 

Há algumas coisas importantes a serem levadas com você ao buscar seu filhote para ajudá-lo a 

permanecer seguro e a se sentir mais confortável na viagem para casa. Elas incluem: 

 Um guia e uma coleira ou peitoral ajustável 

Mantenha seu filhote de cão seguro ao levá-lo passear de carro. 

 Um cobertor ou brinquedo  

Dê um cobertor ou brinquedo à mãe do filhote por um tempo para pegar o cheiro dela, o que 
deve ajudar a manter o filhote calmo a caminho de casa. 

 Uma garrafa de água e uma tigela 

Garanta que o filhote fique hidratado na viagem para casa. 

 Petiscos 

É bom recompensar seu filhote por ser bem comportado desde o início; portanto, traga 
petiscos e mantenha-o ocupado com algo para mastigar. 

 Saquinhos para fezes e material de limpeza 

Quando você pega seu filhote de cão, é improvável que ele esteja treinado fazer as 
necessidades no lugar certo. Por isso, esteja preparado para possíveis acidentes.  

 Uma caixa de tamanho adequado 

Este é um item importante, especialmente se você o estiver pegando em um carro por conta 
própria. 
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Os primeiros dias e semanas com seu novo filhote 

É muito emocionante receber um novo filhote em casa, mas os primeiros dias também podem 
ser estressantes para você e para ele. Veja algumas coisas a ter em mente para ajudar seu 
filhote a se acomodar. 
 

 

 

O primeiro dia do seu filhote com você 

É um grande dia para o filhote quando ele deixa a mãe e a ninhada. Para ajudá-lo a se sentir 

feliz e em casa com você, siga estas dicas importantes. 
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O que fazer na primeira semana com seu filhote 

Leve o filhote para o médico-veterinário 

Pode ser necessário levar o cão filhote para um check-up após os primeiros dias de adaptação 

com você. O médico-veterinário definirá um calendário de vacinação para o filhote, pois ele 

precisará ser vacinado antes de se misturar com outros cães. Além disso, o profissional 

também pode aconselhar você sobre tudo, de vermifugação à nutrição. 

A primeira visita de seu filhote ao médico-veterinário 

Se você não tiver certeza sobre o status de saúde, levar o filhote ao médico-veterinário para 
um check-up alguns dias depois de trazê-lo para casa é realmente importante. Se você estiver 
bem preparado, será uma viagem positiva para o filhote. E também é uma boa oportunidade 
para você aprender mais sobre como cuidar dele. 

Preparando-se para a primeira consulta do filhote no médico-veterinário 

A primeira consulta do seu filhote ao médico-veterinário é uma boa oportunidade para 

aprender mais sobre a saúde e como cuidar dele. Ao garantir que você esteja bem preparado, 

é possível criar associações positivas das quais o filhote lembrará para ocasiões futuras. 

• Preparando-se 
• Dia de buscar 
• Primeiras semanas 
• Alimentação 
• Saúde 
• Fases de crescimento 
• Socialisation 
• Treinamento e brincadeira 
• Cuidados com higiene e beleza 

A primeira consulta veterinária do seu filhote 

Aprenda a tornar a primeira visita ao médico-veterinário do seu filhote gratificante e sem 
estresse. 

https://www.royalcanin.com/br/dogs/puppy/preparing-for-your-puppys-arrival#prearrival
https://www.royalcanin.com/br/dogs/puppy/collecting-your-puppy
https://www.royalcanin.com/br/dogs/puppy/the-first-few-days-and-weeks-with-your-new-puppy
https://www.royalcanin.com/br/dogs/puppy/puppy-feeding-and-nutrition#feeding
https://www.royalcanin.com/br/dogs/puppy/taking-care-of-your-puppys-health#health
https://www.royalcanin.com/br/dogs/puppy/puppy-development-from-birth-to-adulthood#growthstages
https://www.royalcanin.com/br/dogs/puppy/how-to-socialise-a-puppy
https://www.royalcanin.com/br/dogs/puppy/puppy-training-and-play#trainingandplay
https://www.royalcanin.com/br/dogs/puppy/the-basics-of-puppy-grooming#grooming
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Preparando-se para a primeira consulta do filhote no médico-veterinário 

A primeira consulta do seu filhote ao médico-veterinário é uma boa oportunidade para 

aprender mais sobre a saúde e como cuidar dele. Ao garantir que você esteja bem preparado, 

é possível criar associações positivas das quais o filhote lembrará para ocasiões futuras. 

 

O que fazer antes da consulta com o veterinário 

Se você for de carro, verifique se possui uma caixa de transporte adequada ao tamanho do seu 
cão e faça algumas viagens para acostumá-lo. Além disso, acostume o filhote a ser manuseado 
em todo o corpo, para que seja menos provável que o veterinário o assuste ao examiná-lo. O 
que você deve levar na primeira visita ao médico-veterinário do filhote: 

• Informações sobre a dieta e os hábitos de ingestão de água. 

• Quaisquer alterações no apetite, na digestão ou no comportamento. 

• Detalhes de problemas de saúde, medicações, suplementos ou tratamentos. 

• Perguntas que você gostaria de fazer ao médico-veterinário. 

No dia 

Alguns cães podem ter enjoo de movimento, por isso é melhor não alimentar o seu filhote 
antes de sair. E lembre-se de ficar calmo, pois eles entenderão seu humor. Ao chegar, 
mantenha seu filhote na guia ou até na caixa de transporte se ele estiver confortável lá. 
Durante a primeira consulta, você pode esperar que o médico-veterinário: 

• Ofereça conselhos sobre nutrição, alimentação e cuidados com o filhote de cão. 

• Discuta sobre prevenção e tratamentos contra parasitas. 

• Realize uma verificação de saúde completa. 

• Insira um microchip no filhote para que ele seja facilmente identificado. 

• Dê vacinas e prepare um calendário de vacinação. 

• Fale sobre comportamentos específicos de raças e problemas de saúde. 

Como socializar seu cão filhote 

Veja algumas maneiras pelas quais você pode começar a socializar seu cão filhote na primeira 
semana dele com você. 

 Introduzir novos sons 

Os filhotes têm uma audição muito sensível, de modo que os sons podem assustá-los. Durante 
a primeira semana do filhote com você, apresente sons como secador de cabelo, campainha, 
música e aspirador de pó. Certifique-se de que essa experiência seja positiva, brincando com 



Empire Reymond 
 

seu filhote ou oferecendo uma recompensa alimentar. Mantenha o som baixo a princípio para 
não assustá-lo e aumente gradualmente o som à medida que o filhote ficar mais à vontade. 

 Ajude seu filhote a explorar 

Seu filhote precisará aprender a lidar com uma variedade de ambientes, terrenos e obstáculos. 
Portanto, ajude-o nessa fase apresentando escadas ou degraus e uma variedade de 
superfícies. 

 Andar de carro 

Seja indo para a clínica veterinária ou saindo para passear, é provável que seu filhote precise 
andar de carro em algum momento em breve. Portanto, vale a pena acostumá-lo com isso 
desde o início. 

 Acostume seu filhote ao manuseio 

O médico-veterinário precisará verificar o filhote do nariz à cauda. É melhor acostuma-lo a ser 
apanhado e manuseado por todo o corpo e garantir que essa seja uma experiência agradável 
desde o início. 

 Use um cercado 

Assim como deixar o filhote dormindo em um cercado à noite, é uma boa ideia acostuma-lo a 
passar algum tempo em um cercado durante o dia. Isso ajuda se, por exemplo, você deseja 
manter o filhote em um local seguro enquanto recebe visitas. Verifique se o filhote está 
acostumado com o cercado antes de deixá-lo nele a noite toda. 

 Incentivar o vínculo familiar 

Seu filhote terá que se socializar com pessoas diferentes, por isso garanta que todos na casa 
passem algum tempo se relacionando com ele. Tarefas como alimentação, idas ao banheiro, 
treinamento e cuidados com higiene e beleza são boas oportunidades para isso. 

 

As rotinas diurnas e noturnas do filhote 

Os primeiros dias e semanas são realmente importantes para garantir que seu filhote se 
integre bem à sua família e se torne um cão saudável e bem comportado. Se possível, é melhor 
tirar a primeira semana de folga do trabalho. Depois, você pode se concentrar em estabelecer 

rotinas que o ajude a se sentir seguro e entender o que se espera dele. 
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Rotina diurna 
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Rotina noturna 
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A primeira caminhada do seu filhote 

Depois que o filhote tiver concluído o calendário de vacinação, e o médico-veterinário 
confirmar que ele pode se misturar com outros cães, o cachorrinho precisará caminhar duas 
vezes por dia. A primeira caminhada é um evento importante para ele, e você quer que ele 

goste para que se sinta confiante em futuras caminhadas. 

Siga as etapas abaixo para começar bem as caminhadas com o seu filhote. 
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Guia de alimentação de filhotes por estágio de desenvolvimento 

 

À medida que seu filhote cresce, ele precisa de diferentes alimentos e diferentes formas de 

alimentação para manter sua saúde. Saiba mais no nosso artigo sobre como alimentar seu 

filhote em cada fase da vida. 

Do nascimento até a idade adulta, há maneiras diferentes de você manter seu gato saudável e 
satisfeito, incluindo sua dieta e como eles desenvolvem um relacionamento com a comida. 

Alimentando seu filhote até quatro semanas de idade 

Do nascimento até um mês de idade, seu filhote receberá toda a nutrição de que precisa da 
mãe quando mama. No início, eles receberão colostro – um líquido semelhante ao leite que 
ajuda a sustentar o sistema imunológico no início da vida – seguido de leite. Se o médico-
veterinário o aconselhar, você pode dar leite para o filhote recém-nascido para se certificar de 
que receba tudo o que precisa; isso é particularmente importante se a mãe não tiver leite, não 
tiver leite suficiente ou a ninhada for muito grande. 

No início, seu filhote pode perder um pouco de peso ao aprender a sugar. No entanto, depois 
disso, ele deve ganhar peso de forma constante; pese-o todos os dias e consulte seu médico-
veterinário se o peso se estagnar ou diminuir. A melhor coisa que você pode fazer durante 
esse período é certificar-se de que os filhotes e a mãe estejam seguros e que não sejam 
perturbados, deixando-os se alimentar em paz. 

Alimentando o filhote de quatro semanas a quatro meses 

Com quatro semanas de vida, seu filhote começará a demonstrar interesse por comida sólida e 
você poderá começar o desmame. Faça isso reidratando uma ração seca com leite para filhote 
ou água a uma consistência pastosa para que o filhote possa comê-la facilmente ou, em vez 
disso, use um alimento úmido. Escolha uma ração especificamente elaborada para filhotes que 
vai sustentar seu crescimento; por exemplo, ela deve ser enriquecida com antioxidantes para 
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estimular a produção de anticorpos, pois durante o desmame a imunidade adquirida da mãe 
começa a diminuir. 

Você pode começar a definir bons hábitos alimentares, separando as áreas de comida, 
brincadeiras, sono e liteira do seu filhote, refletindo o que eles fariam naturalmente. Tenha 
também bastante água fresca disponível para manter seu filhote hidratado. 

 

Como alimentar o filhote de quatro meses em diante 

À medida que o gato cresce, mantenha bons hábitos de alimentação e evite estresse ao deixá-
lo comer em paz em um lugar calmo. Os gatos naturalmente comem pouco, e fazem de 15 a 
20 refeições muito pequenas por dia. Como muitos gatos vão se regular sozinhos em relação à 
comida, você pode deixar a porção total recomendada de comida para o dia e deixar que eles 
revisitem a tigela. 

Se você optar por castrar o gato, haverá o risco de que ele ganhe peso rapidamente após o 
procedimento porque o gasto de energia diminui 30%, mas o apetite aumenta até 26%. 
Escolha uma alimento formulado especialmente para gatos castrados e que seja apropriado 
para a raça e o sexo, além de monitorar o peso de perto. 

Você também deve considerar o estilo de vida do gato ao alimentá-lo como adulto dos 12 
meses em diante. Como os gatos de ambiente interno com estilos de vida sedentários 
precisam de menos energia do que os gatos de ambiente externo, é importante oferecer uma 
porção apropriada para evitar que eles ganhem peso e sofram com problemas relacionados à 
saúde. 

Preparar bons comportamentos de alimentação e dar ao filhote o alimento certo às 
necessidades pode ajudar a torná-lo um adulto saudável e contente. Se você não tiver certeza 
do caminho certo para alimentar o gato, entre em contato com o médico-veterinário para 
obter conselhos. 
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