
RONROM PARA
ADOÇÃO

M A R G O T



DADOS

Nome: Margot
Idade: 5 anos
Sexo: fêmea

Castrada: sim
Vacinada: sim
FIV: negativa

FeLV: negativa



Como Margot estava prenha, foi levada a
um plantão veterinário para consulta e
também um ultrassom para certificar que
estava tudo bem com ela e com os bebês.

Tudo estava bem! Porém foi constatado
que ela tinha um problema na cauda, que
não conseguia levantar.
Esse problema na cauda se chama
Síndrome da Cauda Equina.

Margot chegou ao Adote Um Ronrom no dia 03 de
janeiro de 2018.

Nós recebemos um pedido de ajuda para uma gata
que estava circulando pelas ruas e alguém a
jogou por cima do muro, para dentro de um
terreno, no bairro Ingleses em Florianópolis.

HISTÓRIA



Margot é uma gata extremamente dócil,
precisa de um adotante com muito tempo
para longos períodos de fornecimento de
colinho. É um pouco ciumenta e às vezes
briga com os outros gatinhos, ideal filha
única ou com algum gatinho que ela já
esteja acostumada a conviver.

PERSONALIDADE

No dia 04 de janeiro de 2018, ela foi para consulta
com o veterinário que atende os ronrons, e foi
confirmado que ela tem síndrome da cauda
equina, sendo assim, necessário uma cesária.
Porque ela não sentiria as contrações e não iria
conseguir fazer a força necessária para um parto
normal.

A cesária ocorreu no dia 05 de janeiro de 2018, e
os 3 bebês da Margot são: Belchior, Petúnia e
Tobias (todos já foram adotados). Margot chegou
com aproximadamente 2 anos de idade.



Devido ao problema de cauda equina e
inervação, Margot não defeca sozinha e
precisa de lavagem intestinal 2 vezes por
semana na clínica veterinária, além de
alimentação especial. Os gastos mensais
com o tratamento dela são de R$1.500,00.

CUIDADOS ESPECIAIS

PARA ADOTAR

Leia com atenção nossa Política de
Adoção, clicando aqui

Se você está de acordo com a Política de
Adoção e quer adotar o Hugo, responda
nosso formulário clicando aqui

https://www.adoteumronrom.com.br/politica-de-adocao
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB4HBzxxoKI-cgM8Nc54xknPBXr17OqsdoJmGji0qzUnnF1Q/viewform

