
S’està fent gran…? 
 

 Sabies que el teu gat es considera gran a partir dels 8 anys? 
 

 Cada any del teu gat es considera com 7 anys humans. 
 

 Si en les  persones es considera normal fer-nos una revisió 1 
vegada a l'any a partir dels 40, en els gats s'hauria de fer 
una vegada cada 6 mesos. 

Has d'estar atent als canvis en el teu gat 
 

Revisa aquests possibles símptomes al teu animal. Poden ser propis de la vellesa encara que de vegades poden indicar 
certes malalties: 
o Pèrdues de gana o de pes. 
o Canvis en la conducta, dormen més o es mouen menys. 
o Alteracions dels hàbits d'higiene, la freqüència i quantitat de femta, orina més o orina fora de la caixa, augment en la 

ingesta d'aigua, etc. 

Per què és important una 
revisió de salut anual? 

 

 Probablement el factor més important per cuidar 
la salut del teu gat és un revisió de salut anual a 
partir dels 8 anys. 
 

 Un REVISIÓ ens ajudarà a trobar anormalitats que 
ens han passat per alt i revelar signes precoços de 
malaltia que si detectem a temps poden resoldre. 
 

 Una revisió de salut bàsic ha de constar de: 
examen general, analítica de sang completa, orina 
i femta. 



Cada uno de estos objetos deberá tener su lugar 
asignado dentro de la casa.  

La zona de alimentación deberá estar alejada de la 
zona de aseo (cajón de arena) y de la zona de comida 
de la familia 

1. Poden aparèixer malalties 
relacionades amb l'edat 
com problemes urinaris, digestius, dels ronyons, dentals 
o problemes hormonals com la diabetis o 
l'hipertiroïdisme. 
 

2. La malaltia renal és la primera causa 
de mort en gats majors 
Si detectem la malaltia renal a temps en els estadis 
inicials podem retardar la seva evolució. 
 

3. Els problemes de vies urinàries baixes 
Algunes races de gats o alguns individus concrets tenen 
més predisposició a patir de problemes a la bufeta i la 
uretra com pedres, vidres, taps mucosos o cistitis. 

4. Compte amb aquests quilos de més. 
Quan un gat envelleix sol guanyar pes, el que li predisposa a 
viure menys anys i amb pitjor qualitat de vida. Les seves 
necessitats nutricionals canvien perquè el seu metabolisme 
s'alenteix i més si està esterilitzat. 
 

5. Necessiten un alimentació especial 
més digestible, amb més fibra per ajudar a la seva digestió i 
evitar el guany de pes; menys minerals per protegir la seva 
salut urinària i més antioxidants per retardar l'envelliment. 
Introdueix llaunes o sobres d'alta qualitat. 
 

6. Amb l'edat els gats també pateixen 
artrosi Inactivitat, somnolència, orinar fora de la caixa, 

restrenyiment o falta d'higiene personal són alguns dels 
símptomes en gats amb artrosi. 
Undo edits 

Coses de l’edad 

i ´l’alimentació que ha de prendre! 


