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Cuidardasnecessidadesambientaisé essencial
parao bem-estaridealdoseugato.Amaioriados
problemasdecomportamento, comoeliminação
indevida,agressão,arranhõeseoutrasatitudes
podesercausadaporumdosseguintesfatores:
• nãoofereceraosgatososrecursosqueeles
precisam
• nãoentenderasrelaçõessociaisdosgatoscom
outrosgatosoupessoas
• umproblemamédicosubjacente

As necessidades
ambientais do seu gato
Dicas práticas para donos de pets

Discutaasnecessidadesambientaisespecíficasdoseugatocomumveterinárioem
cada consultaderotina.Sevocêacreditaqueseugatopodeterumproblemade
comportamento,agendeumaconsultacomoveterinárioparaconversarsobre
possíveissoluçõesouprováveiscondiçõesmédicassubjacentesquecausam
mudançascomportamentais.Oveterináriovailhefornecerinformaçõesadicionais
ouumencaminhamentoadequado.
Ao entender e cuidar das necessidades ambientais do seu gato, você pode
ajudá-lo a ter uma vida longa e feliz.

Você é um membro importante na equipe de saúde do seu
gato. Você pode ser essencial para ajudar no sucesso de
tratamentos e na melhor saúde do bichinho.

AgradecemosaCevaAnimalHealthporpatrocinarestedocumento.
Paraacessarodocumentodediretrizescompleto,visitewww.catvets.comewww.icatcare.org.
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As necessidades ambientais do seu gato
Dicas práticas para donos de pets
Cuidar das necessidades físicas e emocionais do seu gato melhora a
saúde e a qualidade de vida dele.
Problemascomportamentaissãoaprincipalcausadospetsseremabandonadosoueutanasiados.
Essesproblemasmuitasvezesocorrememgatosporquesuasnecessidadesnãoforamtotalmente
atendidas.Osgatosprecisamderecursospararealizarseuscomportamentosnaturaiseter
controlesobresuasinteraçõessociais.Comodonos,podemosmelhorarasaúdeeobem-estardos
bichinhosgarantindoquetodasassuasnecessidadessejamatendidasemumambiente
doméstico.Vocêpodeseperguntar:“Oquepodeserestressanteparaumgatoamadoquetem
água,comidaeumlocalparamorar?”Leiaedescubra.

O QUE SÃO NECESSIDADES AMBIENTAIS?
Asnecessidadesambientaisincluemoambientefísicodeumgato–interno,externoouambos–
alémdesuasinteraçõessociaiscomhumanoseoutrospets.Osgatosmuitasvezesnãoexpressam
sinaisóbviosdeestresse,doroudoençaquepossamserreconhecidosfacilmente.Seconseguirmos
atenderàsnecessidadesambientaisdeformaproativaeadequadaaolongodavidadeumgato,
podemosevitarpossíveisfatoresdeestresseambientaisquecausamcomportamentosindesejados
eatéimpactamasaúdemédica.

ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO SEU GATO

1Garanta um lugar seguro.

Todogatoprecisadeumlugarseguro
eprotegidoondepossausarcomoumrefúgioparasesentirprotegidoou
quepossaserusadocomoumaáreadedescanso.Ogatodevetera
capacidadedesaireentrarnoespaçopornomínimodoisladoscasosesinta
ameaçado.Amaioriadosgatospreferequeoespaçosegurosejagrandeo
bastanteparacaberapenasele,tenhalateraisefiqueacimadoníveldosolo.

Bonsexemplosdelugaressegurossãoumacaixadepapelão,umacaixade
transportedegatoseumaprateleiraelevadaparagatos.Devehaverum
localseguro,dimensionadoparaumúnicogato,paracadaumdosgatosda
casa.Oslocaissegurosdevemestarlongeumdosoutrosparaqueosgatos
escolhamficarsozinhos.

2 Ofereça vários recursos ambientais separados.

Osprincipaisrecursosincluemalimentação,água,áreasdehigiene,
áreasdearranhadura,áreasdebrincareáreasdedescansaroudormir.Esses
recursosdevemestarseparadosunsdosoutrosparaqueosgatospossamter
acessolivresemseremdesafiadosporoutrosgatosoupossíveisameaças.A
separaçãoderecursosnãoapenasreduzoriscodecompetição(quepode
resultaremumgatosendofisicamenteimpedidodeacessarosrecursosdo
outro),comotambémestresseedoençasassociadasaele.

3 Dê a oportunidade de brincar e de um comportamento predatório.

Comportamentospredatóriosedebrincar permitemqueosgatossatisfaçamsuanecessidade
naturaldecaçar.Abrincadeirapodeserestimuladacomousodebrinquedosinterativosque
imitamumapresa,comoumratodebrinquedoqueépuxadopelochão oupenasemumavarinha
queondulamnoar.Osgatosprecisamconseguircapturara“presa”,nomínimoàsvezes,paranão

ENTENDENDO AS NECESSIDADES E O COMPORTAMENTO DO SEU GATO
Asnecessidadesdosgatosdehojemudarampoucoemrelaçãoàquelasdeseuancestralselvagem,
oFelislybica,ogatoselvagemafricano.
• Osgatossãocaçadoressolitários,gastandoboapartedoseudiaprocurandonoambiente
oportunidadesdecaça.Elesprecisamseprotegercontraperigosaparentes,queincluem
indivíduosouambientesestranhos.
• Osgatossãoanimaisterritoriais.Elessesentemameaçadosquandooterritórioéafetado,seja
poroutroanimaloufisicamente.
• Osgatosusamodor,posturaevocalizaçõesparacomunicarsuainsatisfaçãoquandosesentem
ameaçados.
• Osgatostêmoolfatoeaaudiçãomaisapurados.Oestressepodeocorrerdevidoaodoresfortes
ousonsaltos,quenãosãodetectáveis ousignificativosparahumanos.
• Osgatossãoanimaissociais,massuaestruturasocialédiferente
danossa.Osgatospodemficarbemsozinhosouvivendocom
outrosgatos,preferencialmentecomanimaiscomparentesco,
comoirmãos.

ficaremfrustrados.Introduzabrincadeirasinterativaslogonoinícioda
vidadogato paraqueeleaprendaaevitarirparaassuasmãosoupésparabrincar.Usar
comedourosinterativosoubolascomcomidaemseuinteriorpodeimitaraaçãodacaçapor
umapresaeofereceumcomportamentodealimentaçãomaisnatural.Épossívelincentivara
brincadeirainterativadogatogirandoseusbrinquedosparaqueelenãofiqueentediadoe
recompensá-locomagradosparaoferecerreforçospositivosparaumabrincadeiraadequada.Sevocê
temmaisdeumgato,lembre-sedebrincarcomelesindividualmente.

Garanta uma interação social entre gatos e humanos que seja
consistente e previsível.
4positiva,

Aspreferênciasindividuaisdosgatos
determinamoquantoelesgostamdeinteraçõeshumanas,comocarícias,escovação,brincadeiras
ouconversas,serempegosesentarouficarnocolodeumapessoa.Emgrandeparte,issodepende
se,quandopequenos, eles foramintroduzidosesocializadoscomhumanosduranteseuperíodo
desocializaçãode2a7semanasdeidade.Éimportantelembrarquetodogatointeragede
formadiferenteedeve-serespeitaraspreferênciasindividuaisdogato.Lembre-sedeavisar
convidadosetodososmembrosdacasaanãoforçarainteraçãoedeixequeogatocomece,
escolhaecontroleotipodecontatohumano.

um ambiente que respeite a importância do senso de olfato
5 Garanta
do gato.

Diferentementedehumanos,osgatosusamseuolfatoparaavaliaroambiente
aoredor.Osgatosmarcamseucheiroesfregandoafaceeocorpo,quedeposita feromônios
naturaisparadefinirlimitesnosquaiselessesentemseguroseprotegidos.Evitelimparo
cheirodessasáreas,especialmentequandoumnovogatoforintroduzidonacasaousehouver
outrasmudançascompets,pessoasouoambientedacasa.Ousodeferomôniosfaciaissintéticos,
comoFeliway®,podeimitarosferomôniosnaturaisdogato eproporcionarumefeitocalmantepara
umasituaçãoestressanteounova.Algunsodorespodemser ameaçadoresparaosgatos,comoo
cheirodeanimaisnovosouousodeprodutos comaromaartificial,limpadoresoudetergentes.
Cheirosameaçadoreseaincapacidadedeesfregarseuodorpodemàsvezeslevara
comportamentosproblemáticos,comourinaroudefecarforadacaixadeareia,molharou
arranharáreasindesejáveisEmcertoscasos,podemsurgirdoençasligadasaestresse.Sealgum
dessesproblemasocorrer,entreemcontatocomumveterinárioimediatamente.

