
Posso dar banho?

Quantas vezes?
Qual o champô 

ao meu cão/gato?

adequado

Devo usar
amaciador

Como �ro
os nós?

Que escova/pente
é melhor?

Preciso de escovar?

Quantas vezes

é necessário? 

Assim, a queda de pêlo dos gatos está relacionada com o período de exposição ao sol. No entanto, os gatos que não têm 
acesso ao exterior tendem a largar menos pêlo, mas durante todo o ano, devido à luz ar�ficial dentro de casa. 
Quando o pêlo apresenta alterações estas podem ser de origem:

• hormonal,     • alergias,     • presença de parasitas externos,     • alimentar.  

Além da saúde em geral e da alimentação que o gato faça, é necessário ter alguns cuidados semanais com gatos de pêlo 
curto, usando uma luva de escovar (Imagem 1) ou uma escova �po Furminator®, que permita separar bem os pêlos; e 
diários nos gatos de pêlo semi-longo ou longo, u�lizando um pente de dentes largos (Imagem 2) para desfazer os tufos de 
pêlo embaraçado. Assim, vai evitar a queda de pêlo e verificar se a pele do seu bichano se encontra saudável, e sem 
parasitas.

Tente escová-lo sempre à mesma hora e de forma calma, para que 
o gato se habitue. Caso não goste de ser escovado, faça repar�damente 
por pouco tempo.
Por norma, estes nossos amigos são animais par�cularmente asseados,
tratam de se manter limpos a eles próprios. No entanto existem
situações em que se torna necessário um banhinho.

Em duas situações:
· Quando este se encontra realmente muito sujo;
· quando estes apanham problemas na pele que necessitem de banhos com 

champôs  terapêu�cos;
· quando o gato, derivado a idade avançada, e outras doenças, que o impeçam 

de fazer a sua higiene normal. Nesse caso, o banho necessita de ser dado com 
alguma frequência. Dar banho a gatos com muita frequência pode secar-lhes 
a pele, provocando comichão. Além disso, e como a maioria dos gatos não 
gosta de água, o banho pode ser um processo algo tortuoso, pelo que só deve 
ser dado caso seja efec�vamente necessário.

Materiais necessários 
· Corte as unhas (se for gato de interior);
· Tenha um tapete an�derrapante;
· Tape os ouvidos ao seu gato usando algodão;
· Use champô (Imagem 3) específico para o seu felino, se for de pêlo comprido pode ainda usar um acondicionador 

(Imagem 3);
· O pente, tem de remover os nós e pêlo emaranhado antes do banho. Caso o pêlo esteja muito embaraçado, tente 

desfazer alguns nós com as mãos antes de colocar o pente;
· Bacia com água morna (35-37º) e copo, especialmente se for a primeira vez;
· Toalha para re�rar o excesso de água e secador, caso este não o tolere, coloque-o numa divisão quente, sem correntes 

de ar.

Imagem 1
Luva de escovagem

Imagem 2
Pente

Imagem 4
Toalhitas

Imagem 5 – Perfumes para gatos

Imagem 3
Champô para gatos
e acondicionador

Dar banho a gatos nem sempre é fácil, mas verá que com estas dicas a tarefa ficará bem mais simples. 
Sabendo da aversão que alguns gatos têm à água, pode u�lizar toalhitas próprias (Imagem 4) para subs�tuir algumas sessões na banheira, ou ainda mimá-lo com um eau de 
toillete (Imagem 5). Os gatos são, no entanto, animais muito sensíveis aos produtos ar�ficiais, por isso aconselhe-se com o veterinário ou cabeleireira veterinária antes de 
comprar um destes produtos.

Para que o pêlo do gato se mantenha em condições e 

não caia em demasia, há vários cuidados que se 

deverão ter em conta. Os gatos tendem a mudar 

de pêlo duas vezes por ano: 

• na Primavera, quando caiem grandes tufos que 

protegeram o gato do frio do Inverno, e

• no Outono, quando a pelagem se adensa para 

enfrentar o frio que vai chegar. 

Quando posso dar banho?


