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Remover gatilhos de marcação
• Castreouesterilizeseugatoparaacabarcomocomportamentodemarcaçãorelacionadoa
fatoressexuais.
• Restrinjaapossívelameaçadeoutrosgatos;animaisexternosqueandampelacasapodemagir
comogatilhos.Dicas: seogatomoradordacasaficarapenasnoambienteinterno(nuncasair),use
borrifadoresdeáguaativadospormovimentoparaafastaroutrosgatosvisitantesdojardim.Colocar
protetoresdetapetedeplásticodecabeçaparabaixoemfrenteaportasdevidrodecorrercriauma
superfíciedesconfortávelepodedissuadiroutrosgatosdesentarempertodacasaeintimidaroseu
gato.
• Removaouobstruaportasdegatosquepermitamquegatosexternosentremnacasa.Dica: use
dispositivosoperadosporímãsoumicrochipsparaapenasoseugatoteracesso.
• Limparfrequentementeasáreasmarcadasporurinareduziráohábitodeumgatodeprojetar
seuodornovamentenolocal.Useumaluznegra(UV)paraencontraráreasmarcadas.Limpeas
áreasafetadascomremovedordemanchaseodordeurinadeboaqualidadedeacordocomo
tipodesuperfíciequeogatomarcou.Testeosprodutosprimeiroemumaáreamenorelimpe
umaáreagrandeosuficientepararemoveroodor,quepodeseratétrêsvezesmaiorqueaárea
afetada.Eviteusarlimpadoresabasedeamônia,quecheiramcomourinaparaumgato.

Eliminação
inapropriada em gatos
Informações úteis para donos
de gatos

Considerações adicionais
• Verifiquesetodasasnecessidadesambientaisdoseugatoestãosendoatendidas.Paraobter
maisinformações,acessewww.catfriendly.com/enrichmentouwww.icatcare.org/vets/guidelines.
• Nuncacastigueoseugatinhoporeliminaçãoinapropriada.Apunição podetornaroanimal
agressivopormedo,reduzoeloentreogatoeseudonoeincentivaamarcaçãocomurinaem
áreasmenosóbvias.
• Considereousodeferomôniossintéticosparaacalmar.BorrifeFeliway® nasáreasafetadas
apósalimpezaparareduziraprobabilidadedenovasmarcações.Apóslimparindividualmente
asáreasqueogatoprefere,instalarumdifusorFeliway® noambientemaisfrequentadopelo
gatoreforçaasensaçãodesegurançadoanimal.
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.

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.
AgradecemosaCevaAnimalHealthporpatrocinarestedocumento.

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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Eliminação inapropriada em gatos
Informações úteis para donos de gatos
QUATRO CAUSAS BÁSICAS PARA A ELIMINAÇÃO INAPROPRIADA

TRATAMENTO E CONTROLE DA ELIMINAÇÃO INAPROPRIADA

Fatores sociais e ambientais
• Pornatureza,osgatossãomuitolimposeprecisamdelocaislimposeadequadosparafazer
suasnecessidades,especialmenteemcasascommuitosanimais.
• Algunsgatospodemevitarusarumacaixadeareiasituadaem
umaáreacomtráfegointensooupertodeportasdegatosou
portinholas.
• Emumacasacommuitosgatos,,apresençadeumgatomais
dominantepertodaáreadacaixadeareiapodefazercomqueum
gatomaisinsegurobusqueoutroslugaresparasuasnecessidades.
• Aeliminaçãoinapropriadapodeocorrerseumgatotivertidouma
experiêncianegativaenquantoestavadentrooupertodacaixade
areia(porexemplo,alguémadministroumedicamentos,membros
dafamíliaoucriançasprenderamogatonacaixasemrazões,uma
caixasujaouserincomodadoporruídosrepentinosde
aquecedorespróximosououtroseletrodomésticosaltos).

Omodeloeocuidadocomacaixadeareiasãoessenciaisparaincentivarhábitosdeeliminação
aceitáveis.Sempreanaliseacaixadeareiaquandoaeliminaçãoinapropriadaocorrer.

Comportamento de marcação
• Amarcaçãourináriaépartenormaldocomportamentofelinonaqualosgatosmarcamumlocal
paradeixarseucheiro.Comportamentosdemarcaçãopodemincluirarranhar,esfregar,urinare
defecar.
• Gatosnãocastradoseamaioriadasfêmeasnãoesterilizadasfazemmarcaçõescomopartede
seucomportamentosexual.Acastraçãoreduzsignificativamenteessecomportamento.
• Amarcaçãorelacionadaàansiedadeocorreemrespostaaumamudançanoambientedogato,
especialmentenaáreaprincipalondeogatocome,dormeebrinca.
• Osgatosmuitasvezesseconcentramemodoresnovosoudesconhecidos,comomochilase
sapatos.
• Ocomportamentodemarcaçãoquecomeçaemjanelaseportasnormalmentesugerequea
ameaçapercebidavemdeforadacasa.Amarcaçãoemescadas,corredores,passagensouno
centrodequartosnormalmenteindicaestresseouameaçasdedentrodacasa,comooutros
animaisounovaspessoasnacasa,criançasativasoureformas.
Causas e problemas médicos
• Problemasmédicospodemfazercomqueumgatoapresentemudançascomportamentaisque
incluemeliminaçãoinapropriada.Seuveterináriopodediagnosticarouexcluirquaisquer
condiçõesmédicasquepossamserumfatornocomportamentodeeliminaçãoinapropriada.
• Todogatoquecomeçaaapresentareliminaçãoinapropriadaexigeumexamefísicominuciosoe
examedeurinaparaverificaraexistênciadeproblemasmédicos,comoinfecções,cistite,artrite,
problemasnosrins,diabeteseoutrascondiçõesmédicas.
• Seoseuveterinárioacreditaqueocomportamentodeeliminaçãoinapropriadaécausadopor
umarazãomédica,elepoderealizarexamesadicionais,comoculturadeurina,radiografiasdo
abdômen, ultrassomdoabdômen,hemogramacompletoeperfilbioquímico.Examesretais
digitaisouexamesdefezespodemsernecessáriosparacasosdeeliminaçãoinapropriadacom
fezes.
Cistite idiopática felina
• Acistiteidiopáticafelina(CIF)éumacausamédicafrequenteportrásdaeliminação
inapropriada.Gatosquesofrem comaCIFapresentammaiorfrequênciademicção,dificuldadee
doraourinarepodemapresentarsanguenaurina.Essacondiçãoinflamatóriapodeaumentare
diminuirdegravidadeaolongodotempoeéagravadaporestresse,mudançasnadietaeoutros
problemas.

Como projetar a caixa de areia ideal
Número Aregrabásicaéterumacaixadeareiaparacadagato,maisumacaixaextraemvários
locaisemsuacasa.Gatossocialmenteafiliados,queconsistememdoisoumaisgatos familiaresum
aooutro,quecompartilhamumterritórioeapresentamcomportamentoscomoautolimpeza,
brincadeirasoudescansojuntos,podemestarmaisdispostosacompartilharcaixasdeareia.Uma
vezquemaisdeumgruposocialpodeseformaremumacasa,fornecerrecursosadequadospara
cadagrupoéimportante paradiminuirachancedecomportamentosadversos.
Localização Confiraaplantadasuacasaeondeascaixasdeareiaestãoposicionadas:
• Evitecolocaráguaealimentospertodacaixadeareia.
• Osgatosnormalmentepreferemlocaissilenciososeprivados.Eviteáreasmovimentadasdacasa
elocaisondeumgatopossaserencurralado,trancadooudoqualnãoconsigasair.Gatos
podemficarencurraladosnacaixadeareiasenãoconseguiremfugir(porexemplo,seacaixa
estáemumclosetouquartopequenoondeoutrogatopodeobstruirasaída).Seumgato
impediroacessodeoutroàcaixadeareia(porexemplo,acaixadeareiaestáemumcorredor
ouemumquartoondeoutrogatopodeobstruiraentrada),issopodeserbastanteestressantee
podefazercomqueogatoapresenteeliminaçãoinapropriadaporqueavítimaestáevitandoou
nãoconseguechegaraolocal.
• Mantenhacaixasdeareiaseparadasemdiferenteslocais,poisseugatoconsideracaixas
próximascomoumaúnicaegrandecaixa.
• Seogatoestiverfazendosuasnecessidadeslongedacaixa,tentecolocarumacaixadeareia
adicionalnonovolocal(temporáriaoupermanentemente)paraqueogatoseacostumedenovoa
usarumacaixa.
• Emumacasacommaisdeumandar,coloqueumacaixadeareia
emcadaandar.Sevocêtem umgatomaisvelho,coloqueuma
caixanoandarondeeleficaamaiorpartedotempo,umavezque
podenãoserfácil paraelesubiredescerescadastodavezque
quiserusaracaixa.
Tamanho Nogeral,quantomaior,melhor;muitascaixascomerciais
sãopequenasdemais.Ascaixasdeareiadevemser1,5vezo
comprimentodogatodofocinhoatéabasedorabo.Entre as
alternativasadequadasestãobandejasdemisturadeconcretoou
caixasdearmazenamento.Vocêpodecolocaratampaatrásdacaixa
paraproteger aparede(fotoA).Gatosmaisvelhospodemprecisarde
umaentradabaixadeformaquevocêpodecortar alateral,masfique
atentoparaextremidadesafiadas(fotoB).
Caixa de areia Seoseugatoestiverapresentandoproblemasde
eliminaçãoinapropriada,podesernecessárioexperimentardiferentes
tiposdecaixasatéeleindicarsuapreferência.Paraavaliaçãode
preferência,ofereçamaisdeumacaixacomdiferentesformatose
profundidadesvariáveis(fotoC).Muitosgatosnãogostamde
granuladossanitárioscomaromaouempó,desodorantessanitários
ecaixascomrevestimento.Amaioriadosgatospreferegranulados
sanitáriossuavesesemodor.
Cuidados com a caixa de areia Removaosresíduosnomínimoumavez
pordiaecoloqueareiaconformenecessário.Laveacaixadeareiano
intervalode1ou4semanasusandoapenassabãoeáguaquente.
Evitesubstânciasquímicasfortesouprodutosàbasedeamônia.
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