Curiosidades:
 Abrem os olhos entre os 5-14 dias
(gatos) e 10-14 dias (cães)
 Começam a ver bem a partir do 1º
mês de idade
 Começam a ouvir a partir das 3
semanas de idade
 As crias só conseguem urinar e
defecar sozinhas a partir da 2ª-3ª
semana de idade (até lá é a
progenitora que as estimula)

Cuidados médicos
Desparasitação externa
Desparasitação interna:
 Inicia-se às 2 semanas de
idade e repetir cada 15 dias até
às 12 semanas. Depois cada 4
semanas até aos 6 meses de
idade.
 Dirofilariose !
Vacinação:
 Nos cachorros: primeira vacina
às 6-8 semanas.
 Nos gatinhos: às 8 semanas,
com reforço passado 1 mês

Porque eles fazem
parte da sua família
Não desleixe esta
fase importante na
vida do seu animal
Para qualquer esclarecimento,
não hesite em consultar o seu
médico veterinário.

Fozcanis
Hospital Veterinário da Figueira da
Foz, Lda.
Rua da Privada, nº 43 – Buarcos
3080-230 Figueira da Foz
Tel.: 233 428 423
Domicílios: 96 306 50 33
Urgências (24h): 96 764 41 29

O PARTO

Sinais de que está próximo
 Começa a produzir leite na
última semana antes do parto.
 Tende a isolar-se e a procurar um
local calmo para fazer o ninho.
 A temperatura corporal baixa um
grau 24h antes do início do
trabalho de parto.
 Perde o apetite 24h antes (gatas).
Como ajudar a fêmea
 Deixe-a à vontade, num local
sossegado, sem correntes de ar,
com água e comida disponíveis.
 Caso queira assistir ao parto, façao de forma discreta e sem
perturbar.
Contacte o seu veterinário se:
 Exibir sinais de dor ou mal-estar.
 Passar mais de 72 dias do 1º
cruzamento.
 Passar mais de 24h após a descida da
temperatura sem começar o trabalho
de parto.
 Passar mais de 1h de contracções
abdominais fortes sem expulsão
de fetos.
 Passarem mais de 4h entre o
nascimento de cada cria.

Controle:
O aumento de peso diário das crias
A produção de leite da mãe

Caso a fêmea precise de ajuda no parto,
pode sempre ajudar, não esquecendo de
lavar as mãos.

Reanimação neonatal
 Retire a cria dos invólucros fetais
e limpe com um pano macio a
boca e o nariz (para evitar que
inale o líquido do parto).
 Prenda o cordão umbilical
 Segure a cria pelas patas traseiras
e sacudir ligeiramente (segurando
a cabeça e pescoço)  facilitar a
saída dos líquidos fetais das vias
respiratórias.
 Esfregue vigorosamente o
resto do corpo para secar e
aquecer a cria.
 Junte as crias à progenitora e
assegure que ingerem o
colostro (o 1º leite materno) o
quanto antes.

Alimentação:
Das crias determinada em função
da idade, raça e peso em adulto – fale
com o seu veterinário para saber
qual a mais aconselhada.
Da progenitora com a mesma
ração que as crias (como é altamente
energética, facilita o pós-parto)

Atenção: Se der uma ração de boa
qualidade não é necessário (nem
aconselhado) suplementá-la!

Após o nascimento, contacte o seu
veterinário caso:
 As crias não mamem ou não
aumentem de peso.
 Suspeite que a mãe não produza leite
suficiente (especialmente em
ninhadas numerosas).
 Note a progenitora demasiado
cansada, com tremores ou com um
corrimento vaginal de odor
desagradável persistente.

