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Grooming Felino

 
 

As mães estimulam os gatinhos recém-nascidos através de lambidelas vigorosas, para 

os trazerem à vida e enquanto os amamentam lambem-nos como forma de 

comunicação e para manterem os bebés limpos. Mais tarde ensinam-nos a tratarem 

do seu próprio pêlo.  

Quando adquirimos um gatinho devemos tratar-lhe da pelagem como forma 

de comunicação e para o auxiliar na sua limpeza. 

 

Quanto mais cedo, mais frequentes e confortáveis forem as sessões de limpeza mais o gatinho 
as apreciará.  

Para que o gatinho se sinta confortável a ser penteado deverá colocar uma toalha no colo e o 
gatinho em cima, iniciando a escovagem pela barriga e patas e depois cabeça e dorso. 
Inicialmente poderá usar uma escova macia se o gatinho for de pêlo curto e um pente fino se 
for de pêlo semi-longo ou longo.  

Escovagem 

Os gatos de pêlo longo, em nossa opinião, devem ser penteados diariamente, os de pêlo semi-
longo duas vezes por semana e os de pêlo curto semanalmente. 

Pêlo longo ou semi-longo  

Para pentear o seu gatinho deverá recorrer ao uso de um pente metálico de dentes médios, de 
uma cardadeira pequena e de um spray anti-estático. 

1. Coloque o gatinho ao seu colo de barriga para cima e comece por utilizar o pente 
metálico no sentido do nascimento do pêlo, prestando especial atenção às zonas de 
fricção (axilas e interior das coxas) Aproveite para pentear a juba nesta posição.  

2. Seguidamente penteie o dorso e cabeça com o gatinho na posição fisiológica.  

3. A cauda deverá ser penteada fazendo um risco ao meio penteando para os lados.  

4. A cardadeira serve para dar volume ao pêlo devendo para tal ser usada para pentear 
no sentido oposto ao nascimento do pêlo. O uso de um spray anti-estático é 
aconselhado sempre que se efectue a escovagem. 

Se o seu gatinho tiver nós deverá agarrar a base do pêlo com os dedos e com o pente desfazer 
o nó com paciência para que se retire o mínimo de pêlo possível evitando assim uma pelada. 
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Pêlo curto  

Necessitam de um pente metálico de dentes finos, uma escova de cerdas naturais (para evitar 
a electricidade estática produzida pelo plástico), uma escova de borracha e uma camurça, um 
pano de veludo, ou um pano de seda (consoante a raça). 

A escovagem inicia-se penteando o gatinho da cabeça até à cauda com o pente metálico. 
Seguidamente utiliza-se a escova de cerdas no sentido do pêlo, inclusive o peito e barriga.  

A escova de borracha serve para retirar o excesso de pêlo (pêlo morto) e a camurça, veludo ou 
seda utilizam-se para dar brilho à pelagem. 

Cuidados com os olhos 

Os gatinhos Persa devido à conformação da face necessitam de limpeza diária dos olhos.  

Para tal deverá recorrer ao uso de produtos específicos que evitam a formação de manchas 
nesta zona pois a lágrima ao entrar em contacto com o ar torna-se castanha e mancha o pêlo. 

Deverá colocar a loção num disco de algodão e limpar o olhinho a toda a volta.  

Seguidamente deverá retirar o excesso de humidade secando esta área com um pouco de 
papel de cozinha absorvente.  

Alguns gatos (exemplo os brancos) necessitam de usar pós que evitam o aparecimento de 
manchas e que também as removem. Convém que tenha cuidado a aplicar o pó pois não deve 
entrar em contacto com o olho mas ficar apenas na pelagem, devendo para tal ser aplicado 
com um pincel pequeno. 

Banho 

Para habituar o gatinho ao banho deve colocá-lo desde tenra idade em contacto com os 
barulhos do secador, água a correr, etc. Assim que se aperceber que não tem medo poderá 
iniciar a rotina do banho que deverá ser no mínimo mensal para que não se desabitue. O 
primeiro banho deverá ser rápido apenas com o uso de um champô de bebé.  

O primeiro Banho 

1. Corte as unhas ao gatinho pressionando ligeiramente a patinha no centro para que as 
unhas saiam para fora e com uma tesoura de unhas pequena ou um corta unhas normal 
(usado com o corte ao alto) corte a pontinha branca da unha. 

2. Coloque um algodão pequenino dentro dos ouvidos para evitar a entrada de água. 

3. Encha o lavatório da casa de banho com água tépida. Agarre o gatinho pelo peito e 
coloque-o na água molhando-o aos poucos. Quando estiver molhado pode juntar o 
champô, massajando até fazer espuma.  
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Ilustração 1 -  Banho 

4. Retire bem o champô com água tépida. 

5. Coloque o gatinho numa toalha e mantenha-o um pouquinho para retirar o excesso de 
água.  

 

Ilustração 2 – Depois do banho 

6. Com um cotonete limpe os ouvidos para evitar que fiquem húmidos. 
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7. Pode agora iniciar a secagem. O ideal é mantê-lo embrulhado na toalha destapando aos 
poucos as áreas que pretendemos secar. Devemos iniciar a secagem pelo peito, para 
que não se constipe, passando às patas, depois barriga, dorso e finalmente a cabeça 
(devemos ter cuidado com a temperatura do secador, especialmente na cabeça). 

 

Ilustração 3 – Secagem da cabeça 

8. Depois do banho deve ter cuidado com as mudanças de temperatura principalmente 
nos gatinhos bebés, devendo mantê-los resguardados. 

9. Os banhos dos gatos de exposição deverão ser semanais. Os gatinhos que não andam 
em exposição poderão tomar banho mensal. 

 

Ilustração 4 – Secagem do Dorso 
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Banhos de Exposição 

Os banhos de exposição são mais completos e demorados uma vez que se está a 
preparar o gatinho para um concurso de beleza, e como tal pretende-se evidenciar o 
melhor da sua pelagem no que diz respeito à cor e textura.  

1. O banho deve iniciar-se colocando um produto desengordurante em seco juntando água 
aos poucos para que se espalhe por todo o pêlo, devemos insistir nas áreas que 
ganham mais gordura (por trás das orelhas, abdómen, axilas e juba). Deixar actuar o 
desengordurante de 5 a 10 minutos (consoante recomendação do fabricante).  

2. Coloque o gatinho dentro de água para que o desengordurante se espalhe 
uniformemente por todo o corpo e enxugue bem. 

3. Seguidamente coloque o champô de cor (que reavive a cor da pelagem). Siga as 
instruções do fabricante quanto à diluição e tempo de espera. 

4. Poderá agora aplicar o champô texturizador que deverá ser o último a ser utilizado. 

5. A escolha dos produtos, em nossa opinião, deverá ser feita em função do gatinho tendo 
em consideração as características do seu pêlo (oleosidade, cor e textura), porque um 
produto pode funcionar muito bem em determinado gatinho e não funcionar noutro, 
mesmo que pertençam à mesma raça. Na nossa experiência em Persas e Exóticos 
existem gatos com o pêlo da mesma cor no entanto com oleosidade e textura 
diferentes assim como volume. Desta forma a escolha dos produtos tem de ser feita de 
uma forma específica para cada gatinho.  

6. A secagem processa-se como descrevemos anteriormente. 

 

Para manter o seu gatinho entre banhos poderá recorrer ao uso de pó de talco hipo-alérgico 
quando o penteia, abrindo o pêlo nas zonas engorduradas (normalmente axilas, abdómen, por 
trás das orelhas e juba) para colocar o pó e pentear com a cardadeira retirando o excesso. 

Uma vez que estes cuidados entrem na rotina, o seu gatinho irá sentir-se melhor e 
recompensá-lo-á com momentos de ternura e prazer pois os gatos gostam de ser cuidados e 
de se sentirem limpos. 

 

Autores:  
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Para quaisquer esclarecimentos adicionais, 
contacte a sua Clínica Veterinária. 

Este artigo destina-se a uma audiência não 
especializada em Veterinária, não devendo ser 
considerado com cariz científico. 

 

 


