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Depois da estadia do seu gato na clínica, deve tomar especial cuidado…
Se ele esteve sob anestesia nesse dia pode ainda estar deprimido e com o equilíbrio alterado
Pode estar nervoso e desorientado – fale e faça festinhas gentilmente, dando-lhe espaço para tomar a
iniciativa de se aproximar quando estiver conﬁante
Evite que o seu gato lamba feridas ou que puxe suturas
Ligue para a Clínica se tiver alguma dúvida sobre feridas, descargas ou se sentir que o seu gato não está
a recuperar
Certiﬁque-se que a medicação é feita correctamente
Apesar de ser difícil reconhecer sinais de dor, estes incluem: perda de apetite, esconder-se ou evitar
contacto com outros animais da casa e donos
Durante alguns dias deve manter o seu gato dentro de casa
Ofereça-lhe um local calmo e quente na casa
Reintrodução aos outros gatos da casa…O seu gato pode levar para casa odores que não são familiares.
Estes odores podem fazer com que os restantes gatos da casa ﬁquem stressados pelo que é necessário
reintroduzir o gato calmamente.
Certiﬁque-se que está presente quando os gatos se juntarem
Não sobrecarregue com atenção o gato que regressou a casa
Antes de juntar os gatos, dê tempo para que o gato que regressou
adquira novamente o cheiro à casa
Se for necessário mantenha os gatos separados durante 1 a 2 dias
e depois apresente-os gradualmente
Lave as mantas/peças de roupa que traz de volta para remover
os odores da Clínica
Mistures os odores de ambos os gatos – faça festinhas usando
a mesma mão na zona da cabeça a ambos, troque as mantas que usam para dormir…
Se disponível, use Feliway® nas zonas em que o seu gato costuma repousar
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Alimentar o seu gato…Após uma cirurgia o seu gato pode estar relutante a comer. Para o encorajar pode
tentar:
Se tiver alimento húmido para gato, aqueça-o à temperatura corporal
Ofereça alimento saboroso como por exemplo alimento para gatinhos bebés
A Clínica pode sugerir um alimento especial para encorajar o gato a comer e recuperar
Ofereça refeições frequentes, pequenas e retire a taça da comida entre refeições
Experimente alimentar à mão e fazer festinhas gentis ao seu gato
Espalhar alimento húmido na patinha do gato pode fazer com ele
lamba e comece a comer
Use uma taça com bordos baixos para evitar que os bigodes do
gato toquem nos lados
Contacte a clínica se o seu gato não comer durante um a dois dias
Lembre-se que pode sempre contactar a Clínica em caso de dúvida.
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