
Como cuidar 
do seu gato

saiba como

Banhos
O gato é um animal limpo e higiênico por nature-
za, geralmente não precisando de banhos. Caso 
deseje dar banhos em seu gato, é importante 
acostumá-lo desde filhotes e garantir que sua pe-
lagem esteja sempre bem seca.

Bem-Estar 
Zele pela saúde psicológica do animal. Dê aten-
ção, carinho e ambiente adequado a ele.
Escove seu gato com frequência. A escovação 
regular ajuda a manter seu animal limpo e a pe-
lagem livre de nós, além de acostumá-los a ser 
manuseado.

Castração
Animais esterilizados vivem mais, fogem menos, 
marcam menos território, ficam mais dóceis e cal-
mos e tem menos doenças do aparelho reproduti-
vo, como tumor de mama e próstata.
A Prefeitura de Mogi das Cruzes oferece esterili-
zação cirúrgica gratuita aos proprietários de cães 
e gatos. Centro de Controle de Zoonoses
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Alimentação
Deixe água limpa e fresca sempre à vontade.
Forneça ração de qualidade em quantidades con-
troladas ao longo de todo o dia.

Saúde
Leve seu gato regularmente e sempre que neces-
sário ao seu médico veterinário de confiança.

Vermifugação
Filhotes: início aos 45 dias de vida, a critério do 
médico veterinário.

Adultos: a cada 6 meses, a critério do médico ve-
terinário.

Controle de pulgas e carrapatos
- Para prevenção, utilizar coleiras ou produtos tópicos 
adequados para a espécie e porte do seu animal. 
- Realizar o controle ambiental com produtos específicos. 
A maioria desses parasitas se encontra no ambiente.

Unhas
Os gatos precisam afiar suas unhas e marcar terri-
tório. Deixar um arranhador disponível reduz danos a 
móveis e estofados.

Vacinação
Antirrábica: uma dose a partir dos 3 meses de idade. 
Reforço anual. A Prefeitura de Mogi das Cruzes reali-
za anualmente a Campanha de Vacinação Antirrábica. 

Tríplice ou quádrupla felina (V3 ou V4): Esta vacina 
protege contra rinotraqueíte, calicivirose, panleu-
copenia e clamidiose.

Filhotes: início aos 60 dias de idade, realizando 2 
ou 3 doses a cada 21 a 30 dias. Reforço anual.

Adultos: quando nunca vacinados antes, realizar 2 
doses, com intervalo a critério do médico veteri-
nário. Reforço anual.

Registro de Animal Doméstico – RAD
O RAD é obrigatório por lei em Mogi das Cruzes 
para todos os cães e gatos e é realizado no Cen-
tro de Controle de Zoonoses.
Mantenha a plaqueta de identificação sempre fixa-
da à coleira de seu gato. Isso facilitará o reencontro 
com seu animal caso ele se perca. Também é obri-
gação identificação permanente com microchip.

Telas de Proteção
Mantenha o seu animal domiciliado, sem acesso 
às residências vizinhas.
Para apartamentos, evite acidentes colocando telas 
de proteção em todas as janelas, terraços e varandas.

Caixa de areia
Deixe bandeja com granulado sanitário disponível em 
quantidade adequada. As fezes devem ser removidas 
diariamente e a areia trocada no mínimo uma vez por 
semana. Para casas com mais de um gato pode ser 
necessário número maior de caixas de areia.

Caixa de transporte 
Os gatos são animais naturalmente mais assus-
tados que os cães. Sempre que necessário trans-
portá-lo, utilize caixas de transporte de qualidade 
e adequadas ao porte de seu animal.


