Gatinhos recém nascidos
Os gatinhos recém encontrados habitualmente estão com frio (corpo frio ao toque, choro constante)
e/ou desidratados (boca e língua secas, membranas mucosas pálidas, a pele da nuca não volta rápido
à posição normal quando beliscada).
Aquecer o gatinho devagar. Não se devem usar aquecedores, botijas de água quente, etc.
Dar ao gatinho cerca de 5 a 10% de glucose em água (glucose é uma forma simples de açúcar
disponível em drogarias, exemplo: Pedialyte.) Administrar cerca de ½ cc por cada 28 gramas
de peso por hora.
Não se deve alimentar um gatinho com frio! Os seus intestinos não estão a trabalhar, e com a
ingestão de alimentos podem inchar, provocando a morte ao animal.
A cama do animal deve ser resguardada, com uma manta por baixo, devendo esta ser coberta por
um tecido resistente à água criando uma cama absorvente (como uma fralda de pano). Se necessário
cobrir a parte superior da caixa para acumular o calor aquecendo o ar.
A manta deve cobrir apenas ¾ da cama permitindo que o animal se mova livremente no caso de
ficar muito calor.
Não tem mínimo nem máximo de leite para dar ao filhote. Tem que dar até ele não querer mais
mamar. E deve dar pelo menos 5 vezes ao dia ou todo vaze que ele chorar. E não pode dar leite de
vaca puro. Veja abaixo mais dicas de como cuidar.
Você deve mantê-lo aquecido. Pegue uma garrafa pet, coloque água quente, feche bem, enrole numa
toalha velha e coloque na caixinha onde o filhote está. A caixinha tem que ter tamanho suficiente
para que ele possa se a afastar ou se aproximar da garrafa quando quiser. Troque a água sempre que
esfriar.
NÃO pode dar leite de vaca puro.
Use leite em pó próprio para gatinhos.Já existe em pet shops o leite substituto em pó, fabricado pela
Nutron. Ou faça uma receita caseira
receita: 1 copo de leite integral de caixinha, 1 copo de água fervida, 1 gema de ovo cozida e 2
colheres de sopa de farinha láctea. Bata bem no liquidificador e guarde em geladeira por até 3
dias, basta amornar um pouco da mistura e dar com a ajuda de uma seringa sem agulha. Para
gatinhos dessa idade, você deve alimentá-lo pelo menos 5 vezes ao dia ou toda vez que eles
chorarem. Não há uma quantidade mínima ou máxima a dar, dê até eles não quiserem mais.
A maneira certa de dar mamadeira a um recem nascido é assim, com o gatinho na vertical, pois se
for o leite para os pulmoes o gatinho morre de pneumonia.

Os gatinhos devem ganhar peso de acordo com o quadro em baixo. Se o gatinho não conseguir
mamar na tetina do biberão, deverá dar-lhe o leite com um conta-gotas. Passe a usar o biberão assim
que ele conseguir mamar.

Evacuação: gatinhos com menos de 4 semanas de idade não conseguem urinar ou defecar sozinhos.
Após alimentá-los deverá limpar o ânus do animal com bolas de algodão húmidas e quentes, gaze
ou lenços de papel para estimulá-los a evacuar (este movimento simula o efeito da língua da mãe).
Os gatinhos devem urinar depois de cada refeição, mas as defecações podem ser menos frequentes.
Quando ele tiver 30 ou 40 dias, além da mamadeirinha, você pode começar a dar ração de filhotes
amolecida com água quente. No início ele só irá lamber, mas depois começa a comer a ração. Com
60 dias eles já estará se alimentando de ração seca.
Sobre a vermifugação, ele poderá receber vermífugo com 30 dias de vida, mas tem que ser
vermífugo específico para filhotes, como o Vermivet Filhotes. Depois de 15 dias dessa primeira
dose, você dá mais uma dose (45 dias de vida) e com 60 dias o filhote já pode receber a primeira
dose da vacina.
Bolas de pelo
É bom dar uma colher de sopa de azeite por semana para ajudar na eliminação das bolas de pelo que
se acumulam no intestino. Azeite também deixa o pelo mais brilhante e sedoso. Gatos precisam
comer folhas. Isso também ajuda a eliminar bolas de pelo do estômago. Alface, salsinha, broto de
alpiste e grama podem ser comidos desde que estejam limpos, bem lavados, livres de produtos
tóxicos.

