Newsletter de Janeiro
Tenho um novo animal, o que devo fazer?
Se o Natal lhe trouxe uma novidade de quatro patas, esta newsletter dá-lhe algumas
dicas sobre cuidados a ter para garantir o bem-estar do novo elemento.
Os cães e gatos requerem uma atenção especial durante os primeiros meses de
vida para se tornarem em adultos saudáveis.
A alimentação é a base para um crescimento harmonioso e saudável. Antes de optar
por uma ração, tenha em consideração qual será o tamanho do seu cachorro em
adulto. Informe-se com o seu médico veterinário qual a a dieta mais apropriada
para o seu cão ou gato.
Controle sempre as quantidades de cada refeição consoante as indicações do seu
médico veterinário.

A vacinação e desparasitação são de extrema importância para a prevenção de
patologias e para um desenvolvimento adequado do cão ou gato! Não deixe o seu
cachorro ou gatinho contactar com animais sem vacinas antes de completar o plano
vacinal. Apenas passeie o seu animal na rua quanto tiver indicação do seu médico
veterinário.

O plano vacinal deverá ser realizado de acordo com a idade e o estado físico do seu
animal.
Não deixe de vacinar o seu gatinho mesmo que não tenha acesso ao exterior.
Animais de interior não estão isentos de perigo, uma vez que as pessoas que
circulam entre o interior e o exterior podem transportar agentes infecciosos através
do calçado ou roupa, por exemplo.
É extremamente importante eliminar os parasitas internos e externos (pulgas e
carraças) e fazer uma desparasitação periódica. A elevada carga parasitária limita o
crescimento do seu animal e possibilita a transmissão de outras patologias.
Enquanto mantém o seu animal em casa, deve começar a educa-lo e a socializa-o.
Nesta fase é importante que os animais possam disfrutar de experiências e estímulos
agradáveis. Comece a acostuma-lo a fazer a limpeza de ouvidos e de olhos e à
escovagem.

Comece também a ensinar ao seu cão alguns comandos básicos como o “senta” e
“deita”, que serão extremamente úteis em adulto. Opte sempre por uma educação
com base no reforço positivo, ou seja, com recurso a biscoitos sempre que o seu
animal tiver um comportamento desejado. Evite bater ou adoptar uma posição
violenta.
Gatos e cães bem socializados são felizes, amigáveis, previsíveis e têm maior
capacidade de lidar com o stress.

Alguns gatos são extremamente sensíveis à higiene e localização da caixa de areia,
da taça de comida e da taça água. Coloque a caixa num lugar tranquilo da casa e
mantenha-a sempre limpa. Evite colocar a taça de água e comida junto da caixa. Se
já tiver mais algum gato em casa, disponibilize pelo menos mais uma caixa de areia
do que o número de gatos. Cada animal deve ter também a sua taça de água e
comida.
Durante os primeiros meses, os gatos e cães têm tendência a destruir alguns
objectos em casa. Disponibilize brinquedos para o seu animal roer ou arranhar de
forma a gastar alguma energia. Consulte a nossa newsletter de Setembro e
encontrará algumas dicas para ocupar o tempo do seu quatro patas.
Tenha sempre em consideração que caso já tenha um animal em casa, a chegada de
um novo cão ou gato requer um fase de habituação para ambos os animais. Faça
sempre uma integração gradual e não dedique a maioria da sua atenção ao recémchegado!

Em caso de dúvida ou necessidade de mais informação, a Clínica
Veterinária Covelovet terá todo o gosto em ajudar!

