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Alternativas à onicectomia

O QUE É ONICECTOMIA?
A remoção de garras de um felino (onicectomia) é um procedimento opcional e
eticamente controverso que não é necessário, do ponto de vista médico, na
maioria dos casos. A onicectomia é a amputação da terceira falange [P3] de um
gato, ou o “terceiro osso da ponta do dedo”. Diferentemente das unhas humanas,
as garras dos gatos são presas ao último osso dos seus dedos. Para efeito de
comparação com humanos, isso seria o equivalente a cortar o dedo de uma
pessoa na última junta de cada dedo.

É importante entender que é normal que os gatos arranhem objetos, já que isso
tem uma função inerente. A principal razão para os gatos arranharem é manter o
movimento necessário da garra usado na hora de caçar e escalar, além de um
meio para alongar o seu corpo. Arranhar serve para aparar as garras frontais e
deixar marcas da presença do gato. As garras dos gatos crescem em camadas, e o
ato de arranhar remove a camada externa gasta para expor o novo crescimento
interno. Por isso, os donos de gatos precisam encontrar alternativas para seus
bichinhos, como arranhadores adequados. 

ALTERNATIVAS À ONICECTOMIA
Postes e arranhadores horizontais
Forneça ao seu gato “arranhadores” adequados nos quais eles possam apresentar o
comportamento normal de arranhar. Há diversos estilos e texturas de arranhadores. É
importante experimentar diferentes texturas e tipos de arranhadores para determinar
qual é o preferido do seu gato. Entre os exemplos, estão postes ou arranhadores
horizontais feitos de corda sisal ou tecido grosso, caixas de papelão e troncos. Os
arranhadores podem ser verticais ou horizontais e há até mesmo modelos que
combinam com a decoração da sua casa. 

O posicionamento dos arranhadores é bastante
importante. Os gatos muitas vezes se alongam ou
arranham ao acordar, por isso, considere colocar os
arranhadores perto de onde seu Gato dorme. Também
pode ser positivo colocar um arranhador perto ou em
frente ao objeto que seu gato mais goste de arranhar,
ainda que não seja desejável (por exemplo, como o canto
do sofá). Gatos jovens e adultos podem ser treinados para
usar arranhadores ao recompensar o uso do aparato com
o seu petisco favorito. Se o gato arranhar outro objeto,
pegue-o com cuidado e leve até o arranhador, depois, dê
uma recompensa ao felino. Os gatos sempre devem ser
incentivados de forma positiva, e nunca punidos.

Aparo regular das garras 
Aparar regularmente as garras do seu gato pode evitar
ferimentos e danos à sua casa. Deve-se usar aparadores
adequados para garras de felinos para evitar a quebra das
garras. A frequência do aparo das garras dependerá do
estilo de vida do seu gato. Gatos que vivem dentro de casa,
filhotes e gatos mais velhos vão precisar de aparos mais constantes, enquanto aqueles
que vivem em ambientes externos podem aparar naturalmente suas garras, exigindo
menos a sua intervenção. Se possível, comece a aparar quando eles forem filhotes para
que se acostumem com o processo desde cedo. Se o seu gato não gostar de ter as

garras aparadas, comece devagar, realize
intervalos e faça disso uma rotina. Peça
orientações ao seu veterinário ou uma
demonstração sobre como aparar as garras do
seu gato. Sempre apare as garras do seu gato
em um ambiente calmo e lembre-se de
proporcionar reforço positivo. O treinamento
adequado para arranhar superfícies
corretas,combinado com cuidados devidos para
garras, pode evitar danos à sua casa.

Protetores de garras sintéticos e temporários 
Esses protetores são colados sobre as garras do seu gato para evitar ferimentos e
danos. Os protetores de unhas normalmente precisam ser reaplicados a cada 4 ou
6 semanas; por isso, eles podem ser uma alternativa menos interessante do que o
aparo regular de garras, arranhadores adequados e enriquecimento ambiental.



Difusores/sprays de feromônio facial sintético 
O ato contínuo de arranhar dos gatos pode estar ligado a estresse, ansiedade, busca
por atenção ou uma percepção de falta de segurança em seu ambiente. A ansiedade
também pode ser intensificada se o fato for punido, fazendo com que o gato aumente
seus comportamentos de arranhar nos mesmos locais ou em outros pontos
indesejados da casa. Considere o uso de sprays e/ou difusores de feromônio facial
sintético para ajudar a aliviar a ansiedade ou o estresse. Aplique um spray de
feromônio sintético, como o Feliway®, nos objetos ou áreas de sua casa em que seu
gato deixa arranhões indesejáveis. Faça isso após limpar com água e sabão para
remover os cheiros de marcas de comunicação deixados pelas garras do seu gato.
Aplicar feromônios de conforto diários pode evitar a necessidade do seu gato marcar
essas áreas novamente. O Feliway® não deve ser aplicado no arranhador desejado. Se
o seu gato arranhar vários locais indesejados, indicando ansiedade ou estresse mais
generalizados, é recomendado também usar um difusor de feromônio sintético, como
o Feliway®, para que seu gato se sinta mais confortável em seu ambiente. 

Incentivo ambiental adequado
Fornecer ao seu gato um ambiente incentivador é essencial para ensiná-lo a arranhar
os objetos adequados. Podem acontecer arranhões destrutivos com gatos porque
suas necessidades não foram totalmente atendidas. Os gatos precisam de recursos
adequados para exibir seus comportamentos naturais e ter controle sobre suas
interações sociais. Você pode melhorar a saúde e o bem-estar do seu gato
garantindo que suas necessidades sejam atendidas em sua casa. A AAFP tem
diversas informações para donos de gatos sobre como garantir um ambiente
adequado. Acesse: www.catfriendly.com/enrichment.

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

na melhor saúde do seu gato.

Para obter mais informações sobre onicectomia, alternativas de
onicectomia, recursos para arranhadores e aparo de garras, acesse:

www.catfriendly.com/scratching

Para obter informações adicionais, converse com um veterinário para se
informar sobre alternativas para a onicectomia. Os veterinários podem
fornecer orientação e recomendações com base no seu gato e ambiente

doméstico específicos.
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