
Eliminação
inapropriada em gatos

Informações úteis para donos
de gatos

A eliminação inapropriada é uma das principais razões
pelas quais os donos de gatos abandonam ou doam seus
animais. Infelizmente, esses gatos muitas vezes acabam
em abrigos onde, na maioria dos casos, são sacrificados. 

A eliminação inapropriada pode ser um problema
complexo para resolver, mas existem maneiras de
prevenir, manejar ou resolver os comportamentos de
eliminação inapropriada. Seu gato não urina nem defeca
fora da caixa de areia para provocar ou irritá-lo, mas
porque suas necessidades físicas, sociais ou médicas não
estão sendo atendidas. 
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QUATRO CAUSAS BÁSICAS PARA A ELIMINAÇÃO INAPROPRIADA
Fatores sociais e ambientais
• Por natureza, os gatos são muito limpos e precisam de locais limpos e adequados para fazer

suas necessidades, especialmente em casas com muitos animais. 
• Alguns gatos podem evitar usar uma caixa de areia situada em

uma área com tráfego intenso ou perto de portas de gatos ou
portinholas.

• Em uma casa com muitos gatos,, a presença de um gato mais
dominante perto da área da caixa de areia pode fazer com que um
gato mais inseguro busque outros lugares para suas necessidades. 

• A eliminação inapropriada pode ocorrer se um gato tiver tido uma
experiência negativa enquanto estava dentro ou perto da caixa de
areia (por exemplo, alguém administrou medicamentos, membros
da família ou crianças prenderam o gato na caixa sem razões, uma
caixa suja ou ser incomodado por ruídos repentinos de
aquecedores próximos ou outros eletrodomésticos altos).

Comportamento de marcação
• A marcação urinária é parte normal do comportamento felino na qual os gatos marcam um local

para deixar seu cheiro. Comportamentos de marcação podem incluir arranhar, esfregar, urinar e
defecar.

• Gatos não castrados e a maioria das fêmeas não esterilizadas fazem marcações como parte de
seu comportamento sexual. A castração reduz significativamente esse comportamento.

• A marcação relacionada à ansiedade ocorre em resposta a uma mudança no ambiente do gato,
especialmente na área principal onde o gato come, dorme e brinca. 

• Os gatos muitas vezes se concentram em odores novos ou desconhecidos, como mochilas e
sapatos. 

• O comportamento de marcação que começa em janelas e portas normalmente sugere que a
ameaça percebida vem de fora da casa. A marcação em escadas, corredores, passagens ou no
centro de quartos normalmente indica estresse ou ameaças de dentro da casa, como outros
animais ou novas pessoas na casa, crianças ativas ou reformas.

Causas e problemas médicos
• Problemas médicos podem fazer com que um gato apresente mudanças comportamentais que

incluem eliminação inapropriada. Seu veterinário pode diagnosticar ou excluir quaisquer
condições médicas que possam ser um fator no comportamento de eliminação inapropriada.

• Todo gato que começa a apresentar eliminação inapropriada exige um exame físico minucioso e
exame de urina para verificar a existência de problemas médicos, como infecções, cistite, artrite,
problemas nos rins, diabetes e outras condições médicas.

• Se o seu veterinário acredita que o comportamento de eliminação inapropriada é causado por
uma razão médica, ele pode realizar exames adicionais, como cultura de urina, radiografias do
abdômen, ultrassom do abdômen, hemograma completo e perfil bioquímico. Exames retais
digitais ou exames de fezes podem ser necessários para casos de eliminação inapropriada com
fezes.

Cistite idiopática felina
• A cistite idiopática felina (CIF) é uma causa médica frequente por trás da eliminação

inapropriada. Gatos que sofrem com a CIF apresentam maior frequência de micção, dificuldade e
dor ao urinar e podem apresentar sangue na urina. Essa condição inflamatória pode aumentar e
diminuir de gravidade ao longo do tempo e é agravada por estresse, mudanças na dieta e outros
problemas. 

TRATAMENTO E CONTROLE DA ELIMINAÇÃO INAPROPRIADA
O modelo e o cuidado com a caixa de areia são essenciais para incentivar hábitos de eliminação
aceitáveis. Sempre analise a caixa de areia quando a eliminação inapropriada ocorrer.

Como projetar a caixa de areia ideal
Número A regra básica é ter uma caixa de areia para cada gato, mais uma caixa extra em vários
locais em sua casa. Gatos socialmente afiliados, que consistem em dois ou mais gatos familiares
um ao outro, que compartilham um território e apresentam comportamentos como autolimpeza,
brincadeiras ou descanso juntos, podem estar mais dispostos a compartilhar caixas de areia. Uma
vez que mais de um grupo social pode se formar em uma casa, fornecer recursos adequados para
cada grupo é importante para diminuir a chance de comportamentos adversos.

Localização Confira a planta da sua casa e onde as caixas de areia estão posicionadas:
• Evite colocar água e alimentos perto da caixa de areia. 
• Os gatos normalmente preferem locais silenciosos e privados. Evite áreas movimentadas da casa

e locais onde um gato possa ser encurralado, trancado ou do qual não consiga sair. Gatos
podem ficar encurralados na caixa de areia se não conseguirem fugir (por exemplo, se a caixa
está em um closet ou quarto pequeno onde outro gato pode obstruir a saída). Se um gato
impedir o acesso de outro à caixa de areia (por exemplo, a caixa de areia está em um corredor
ou em um quarto onde outro gato pode obstruir a entrada), isso pode ser bastante estressante e
pode fazer com que o gato apresente eliminação inapropriada porque a vítima está evitando ou
não consegue chegar ao local. 

• Mantenha caixas de areia separadas em diferentes locais, pois seu gato considera caixas
próximas como uma única e grande caixa.

• Se o gato estiver fazendo suas necessidades longe da caixa, tente colocar uma caixa de areia
adicional no novo local (temporária ou permanentemente) para que o gato se acostume de novo a
usar uma caixa.

• Em uma casa com mais de um andar, coloque uma caixa de areia
em cada andar. Se você tem um gato mais velho, coloque uma
caixa no andar onde ele fica a maior parte do tempo, uma vez que
pode não ser fácil para ele subir e descer escadas toda vez que
quiser usar a caixa.

Tamanho No geral, quanto maior, melhor; muitas caixas comerciais
são pequenas demais. As caixas de areia devem ser 1,5 vez o
comprimento do gato do focinho até a base do rabo. Entre as
alternativas adequadas estão bandejas de mistura de concreto ou
caixas de armazenamento. Você pode colocar a tampa atrás da caixa
para proteger a parede (foto A). Gatos mais velhos podem precisar de
uma entrada baixa de forma que você pode cortar a lateral, mas fique
atento para extremidades afiadas (foto B).

Caixa de areia Se o seu gato estiver apresentando problemas de
eliminação inapropriada, pode ser necessário experimentar diferentes
tipos de caixas até ele indicar sua preferência. Para avaliação de
preferência, ofereça mais de uma caixa com diferentes formatos e
profundidades variáveis (foto C). Muitos gatos não gostam de
granulados sanitários com aroma ou em pó, desodorantes sanitários
e caixas com revestimento. A maioria dos gatos prefere granulados
sanitários suaves e sem odor.

Cuidados com a caixa de areia Remova os resíduos no mínimo uma vez
por dia e coloque areia conforme necessário. Lave a caixa de areia no
intervalo de 1 ou 4 semanas usando apenas sabão e água quente.
Evite substâncias químicas fortes ou produtos à base de amônia.
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Você é um membro importante na equipe de saúde do seu gato.
Você pode ser essencial para ajudar no sucesso dos tratamentos e

melhorar a saúde.

Agradecemos a Ceva Animal Health por patrocinar este documento.
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Remover gatilhos de marcação
• Castre ou esterilize seu gato para acabar com o comportamento de marcação relacionado a

fatores sexuais.
• Restrinja a possível ameaça de outros gatos; animais externos que andam pela casa podem agir

como gatilhos. Dicas: se o gato morador da casa ficar apenas no ambiente interno (nunca sair), use
borrifadores de água ativados por movimento para afastar outros gatos visitantes do jardim. Colocar
protetores de tapete de plástico de cabeça para baixo em frente a portas de vidro de correr cria uma
superfície desconfortável e pode dissuadir outros gatos de sentarem perto da casa e intimidar o seu
gato.

• Remova ou obstrua portas de gatos que permitam que gatos externos entrem na casa. Dica: use
dispositivos operados por ímãs ou microchips para apenas o seu gato ter acesso.

• Limpar frequentemente as áreas marcadas por urina reduzirá o hábito de um gato de projetar
seu odor novamente no local. Use uma luz negra (UV) para encontrar áreas marcadas. Limpe as
áreas afetadas com removedor de manchas e odor de urina de boa qualidade de acordo com o
tipo de superfície que o gato marcou. Teste os produtos primeiro em uma área menor e limpe
uma área grande o suficiente para remover o odor, que pode ser até três vezes maior que a área
afetada. Evite usar limpadores a base de amônia, que cheiram como urina para um gato. 

Considerações adicionais
• Verifique se todas as necessidades ambientais do seu gato estão sendo atendidas. Para obter

mais informações, acesse www.catfriendly.com/enrichment ou www.icatcare.org/vets/guidelines. 
• Nunca castigue o seu gatinho por eliminação inapropriada. A punição pode tornar o animal

agressivo por medo, reduz o elo entre o gato e seu dono e incentiva a marcação com urina em
áreas menos óbvias.

• Considere o uso de feromônios sintéticos para acalmar. Borrife Feliway® nas áreas afetadas
após a limpeza para reduzir a probabilidade de novas marcações. Após limpar individualmente
as áreas que o gato prefere, instalar um difusor Feliway® no ambiente mais frequentado pelo
gato reforça a sensação de segurança do animal.

A eliminação inapropriada pelos felinos pode ser um problema frustrante. A
solução exige paciência, uma vez que pode levar certo tempo para determinar o
que está causando esse comportamento e pode envolver mudanças em vários
aspectos do ambiente e dos cuidados de um gato. 

Se estiver enfrentando problemas de eliminação inapropriada com o seu gato,
entre em contato com um veterinário imediatamente. Quanto mais cedo os
problemas forem tratados, melhor todos vão ficar, inclusive o seu gato.
Conversar com um veterinário para identificar os fatores por trás do
comportamento de eliminação inapropriada, além de tratá-los de maneira
efetiva, aumentará significativamente a chance de solucionar os problemas de
eliminação inapropriada.

Ao entender e cuidar das necessidades ambientais e médicas do seu gato, você
pode ajudá-lo a ter uma vida longa e feliz.




