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Enxoval Básico Maine Coon 

A ser providenciado ANTES da chegada do seu filhote: 

  

Pote GRANDE (mínimo 20 cm de diâmetro) de inox, vidro ou porcelana. 

Os Maines gostam de brincar com água, se olhar nela, e não tomam água 

em quantidade adequada se lhe for oferecida em um pote pequeno. 

 Fontes próprias para gatos também são bem-vindas, mesmo assim, 

mantenha também o pote até se certificar que o seu filhote aprovou a fonte. 

 O gato DEVE ter água fresca SEMPRE à disposição. 

Pote para RAÇÃO: tamanho médio, de inox, vidro ou porcelana. 

 Ração SUPER PREMIUM é imprescindível que seja SUPER PREMIUM e deve 

estar sempre à disposição do seu maine coon. 

 A ração de FILHOTE deverá ser oferecida até os 12 meses de idade, após 

isso oferecer de ADULTO. 

 Utilizamos e recomendamos que seu filhote continue a ser alimentado com a 

Ração Equilíbrio Gatos, ele está habituados desde o inicio com ela. 

 

 

  

 

 

 

 

Pote para RAÇÃO ÚMIDA: (sachê, patê ou carne crua) - pote pequeno e raso. 

 A carne crua ou ração úmida deve ser servida diariamente, por toda a vida. 

Uma porção diária. 

 ATENÇÃO: A carne deve ter permanecido congelada por, no mínimo, 48 

horas, antes de ser oferecida ao gato.  

Indicamos carne bovina (músculo) moído ou em tiras, peito de frango cozido 

com pele e desfiado, peixe eventualmente. 

 Para rações úmidas recomendamos: Sachê ou Latas Whiskhas, N&D 

Farmina, Schesir e Fancy 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos úmidos são de extrema importância, pois têm maior quantidade 

de água e o consumo regular ajudará a prevenir problemas renais e 

urinários. 



Gatil KatzeCoon │Manual do Filhote │Janeiro 2018 

Caixa de Areia, areia sanitária e pá: A bandeja para um Maine Coon adulto deve 

medir cerca de 70 cm x40cm, podendo ser aberta ou com cobertura. Usamos 

granulado de madeira, mas você pode usar o que quiser, é só seu gatinho aprovar. 

Ela deve ficar em um lugar tranquilo e reservado. Lembre-se que gatos gostam de 

usar caixas limpas, portanto, não deixe acumular a “caca”.  

Brinquedos diversos: com penas, bolinhas, ratinhos...... Receber carinho humano 

com frequência e atividades lúdicas (brincadeiras) é muito importante para o bom 

desenvolvimento mental e social do felino. Cuidado com brinquedos com peças 

pequenas que podem ser engolidas e também, com brinquedos com cordinhas e 

fio, só devem ser utilizados com supervisão. 

Arranhador: seu gato logo será um gatão, então é importante que o arranhador 

seja grande, forte e não tombe. O arranhador preserva o seu sofá, portanto, invista 

em um bom. Um ambiente Gatificado preserva a saúde física e mental do seu 

filhote. 

Caminha: escolha o modelo que você mais gostar. Vale resaltar que seu filhote 

prefira muito mais a sua cama e seu travesseiro. 

IMPORTANTE: Não custa relembrar que a casa ou apartamento 

deve estar seguro para seu gato (telas de proteção, muros 

altos, portões e portas SEMPRE fechados). 

Telas em todas as janelas são imprescindíveis, mesmo aquele pequeno basculante, 

no banheirinho da área de serviço. Tanto no apartamento quanto em casa. Rua não 

é lugar de gatos. 

Coleiras de Identificação: Existem coleiras de elástico, próprias para gatos, elas 

são mais confortáveis. Nela você deve, em primeiro lugar RETIRAR O GUIZO e 

colocar uma pequena placa com o nome do seu gato e o seu telefone. 

Esperamos e nos precavemos para que nada de errado aconteça, mas é importante 

que ele tenha essa identificação porque é a única chance que ele tem de voltar para 

casa se algo de ruim acontecer um dia. Como por exemplo, posso citar casos de 

casas que foram assaltadas e o gato fugiu assustado, acidentes de carro em que o 

gato estava a caminho do veterinário ou qualquer coisa assim. 

 

Escovação: Escove seu filhote por no mínimo 2x por semanas, além de estreitar os 

vínculos de amor e carinho, você poderá ver se há parasitas, falhas na pelagem, 

lesões de pele, evitará que forme nós e acumule muito pelo pela casa, a escovação 

remove o pelo morto. Recomendamos o uso de um pente de metal ou escova de 

pinos (sem bolinhas nos pinos). 

 

Banho: De preferência em banhar seu gato em casa, ou com pessoas 

especializadas e que possam ir a sua casa, a frequência depende muito de onde seu 

gato vive. Se optar por vc mesmo fazer isso, deixe tudo pronto, faça em um dia 

quente e seque bem com a toalha. Use um bom secador, pelagem mal seca pode 

propiciar fungos. 

 

Orelhas, Unhas e Boca: Esse trio deve ser verificado semanalmente. As orelhas 

devem ser limpas com produto próprio, com algodão, e só onde o dedo pode 
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alcançar nada de cotonetes que pode ferir o canal auditivo. Unhas devem ser 

aparadas para evitar acidentes. A boca deve ser verificada para ver se não há 

vermelhidão ou mau halito, se possível fazer a escovação. 

 

Período de Adaptação ao novo lar 

 

Arrume todas as coisas do seu filhote em um cômodo tranquilo da casa e o deixe 

somente nesse cômodo até que ele se refaça da mudança e conheça a sua nova 

família. 

É normal o filhote não comer, não tomar água, nem usar o banheiro no primeiro 

dia, mas se isso prolongar por mais de um dia, me informe e tentarei ajudar. É 

possível também que ele “erre” o banheiro a primeira vez, lembre-se, tudo é novo 

para ele, se isso acontecer, apenas recolha coloque o xixi ou o cocô na bandeja 

com a ajuda de um papel, e mostre para ele. 

Conforme ele se sentir mais à vontade, você pode levá-lo para conhecer o resto da 

casa, aos poucos, cômodo por cômodo, sempre deixando voltar ao seu lugar inicial, 

para que ele tenha um lugar que se sinta seguro. O tempo que um filhote leva para 

se sentir a vontade em seu novo lar varia muito de um gato para outro, podendo 

ser de alguns minutos até alguns dias. Seja paciente e respeite o tempo do seu 

filhote. 

Evitar expor o filhote novo a situações de estresse, como festas, recepções, 

viagens, recebimento de visitas, contato com outros animais (exceto os animais 

que o TUTOR eventualmente já possua), banhos e saídas de casa (exceto ao que se 

refere a cuidados veterinários), durante 30 (trinta) dias que sucedem à entrega. 

Situações de estresse diminuem a imunidade do animal, deixando-o mais 

susceptíveis a adoecer. 

O gato nunca deve ser deixado sozinho por mais de 24 horas, a menos que tenha 

uma pessoa responsável que compareçam todos os dias para a troca de água, 

ração e limpar a areia. 

Não exponha seu gatinho a outros gatos que não possuam exames de FIV/Felv. 

 

Adaptação aos animais da casa 

Se você já tem outro gato em casa, é natural que ele se sinta enciumado com a 

chegada do filhote. Dê muita atenção e carinho para o seu gato nessa fase. O 

agrade sempre que o novo filhote por perto e não deixe ele se sentir excluído. 

Se o seu gato rosnar, bater na cabeça do filhote, ou qualquer coisa assim, ignore o 

comportamento dele..... Não o repreenda! 

Não force a aproximação. O filhote e ele vão determinar o próprio ritmo de 

aproximação e isso deve ser respeitado. 

Não se preocupe! Os Maines sempre conseguem fazer amizade, deixe que ele se 

encarregue disso, respeitando o tempo do outro.  

Saúde: Seu filhote está sendo entregue com todas as vacinas e vermifugado 

conforme o necessário. Não deixe de fazer a vacinação anual, ela previne diversas 

doenças. O vermífugo deve ser repetido conforme recomendação do veterinário. 

Recomendamos que se faça um check-up anual no seu filhote, e nessa avaliação 

seja incluído um Ecocardiograma, hemograma completo e perfil renal, a fim de 

prevenir possíveis problemas de saúde. 
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Considerações finais 

Se perceber alguma coisa diferente com seu gatinho, me procure ou leve-o a um 

veterinário.  

Para São Paulo, indicamos: 

Cel:11 98612-6701 

Email: beatrizmattes@gmail.com 

FB/beatrizmattes 

 

Se você não for de São Paulo e precisa de indicação de um veterinário de 

confiança, por favor, não deixe de me contatar, que poderei te ajudar. 

Eu estarei disponível para orientações durante TODA a vida dele. 

Desejo que esse gatinho dê a você e sua família muitos momentos de alegria, por 

muitos e muitos anos. E por fim peço que o amem como eu o amei desde o 

nascimento e deem a ele uma vida de rei (ou rainha) que todo gato merece, e que 

sempre me mande fotos e notícias para que eu possa matar a saudade! 

Com carinho, 

Greice  Lessio 

 

 

mailto:beatrizmattes@gmail.com

