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Qual é o melhor tipo de caixa de transporte?
Asmelhorescaixassãoaquelasbaratascom
lateralsólidaqueabrempelapartesuperiore
pelapartedafrente,podendoaindaserem
desmontadasnomeio.Umapartesuperior de
fácilremoçãopermitequeumgato medroso,
ansiosooucomdorfiquenametadeinferior
dacaixaparaexames.Seuveterináriopode
muitasvezesrealizaroexamenaparte
inferiordeumacaixabemprojetada.Evite
caixasdetransportequeexijamqueumgato
seja retiradooucolocadoparaumexame.
Escolhacaixasquesejamsólidas,seguraseestáveisparaogato,alémdefácilparavocê
carregar.OCenterforPetSafetyrecomendaqueacaixapossaserpresacomumcinto
desegurançaapenassetiverpassadoportestesdecolisão.Todasasoutrasdevemser
colocadasnoassoalhodobancotraseiro.
Algunsgatosgostamdeveroambiente,enquantooutrosficammenosansiososquando
acaixaécobertacomumcobertoroutoalhaparaevitarquevejamcoisascomasquais
nãoestãofamiliarizados.

Levando seu gato
ao veterinário
Como reduzir
o estresse
das consultas
veterinárias
para você e
seu gato

Você é um membro importante na equipe de saúde
do seu gato. Você pode ser essencial para ajudar seu
gato em visitas mais tranquilas ao veterinário e ter
melhor saúde.
AgradecemosàCEVAAnimalHealthporpatrocinarestedocumento.
Paraacessarodocumentodediretrizescompleto,visitewww.catvets.come
www.icatcare.org.

AAFP E ISFM

www.catvets.com
www.catfriendly.com

PARCEIROS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE E BEMESTAR FELINO
JUNTOS PARA MELHORAR AS VIDAS DOS GATOS
EM TODO O MUNDO

Patrocinado por
www.icatcare.org
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Levando seu gato ao veterinário
Como reduzir o estresse das consultas veterinárias para você e seu gato
Oferecer bons cuidados de saúde, especialmente a saúde preventiva, pode
permitir que seus gatos tenham vidas mais longas e confortáveis. No entanto, isso
pode não acontecer se ele não passar por consultas veterinárias para receber o
tratamento necessário. Muitos gatos não gostam de ir ao veterinário e isso começa
com a dificuldade de colocar o gato na caixa de transporte. Se pudermos facilitar
essa etapa, toda a visita do veterinário fica muito menos estressante.
Asdicasaseguirvãoajudarafacilitarasvisitasaoveterinárioparavocêeseugato.

Entendo o comportamento do seu gato
• Osgatossesentemmaisàvontadecomoquejáestãoacostumadoseprecisamse
acostumarcomonovo.Avisitaaoveterinário muitasvezesédifícilporqueacaixa
detransporte,ocarroeaclínica veterináriasãonovosparaogato.Respeitea
necessidadedetempodoseugatosefamiliarizarcomnovassituações,pessoase
lugares.
• Mantenhaacalma.Osgatospodemdetectarnossasfrustraçõesouansiedade,algo
quepodefazercomquefiquemcommedoouansiedade.
• Osgatosnãoaprendemcomcastigoouforça.Dêrecompensas paraincentivaro
comportamentopositivo.Porexemplo,seoseugatoestivercalmodentroouperto
deumacaixadetransporte,dêumpetisco.Damesmaforma,podemserdadas
recompensasparaajudarseugatoasefamiliarizarcomotipodemanuseioque
serárealizadopeloveterinário(porexemplo,pegarnaspatas,orelhasebocas).
Umarecompensaéalgoqueogatodesejamuito,podendosernaformade
alimento,brincadeiraouafeição.Sejapersistenteesemprerecompense.

Ajudando seu gato a se acostumar com a caixa de transporte
Oobjetivoéqueseugatoaprendaaassociaracaixadetransportecomexperiências
positivas eentredeformavoluntáriaerotineira.
• Torneacaixadetransporteumlugarcomumparaseugatodeixando-aemum
ambientenoqualelepassamuitotempo.
• Coloquealmofadasmaciasdentrodacaixacomasquaiselejáestáacostumado.
Almofadasouroupascomo seucheiropodemfazercomqueelesesintamais
seguro.
• Coloquepetiscos,CatNipoubrinquedosdentroda
casinhaparaincentivarogatoaentraremcasa.
Muitasvezes,primeirovocêvaiverqueospetiscos
sãoremovidosdacaixaduranteanoite.
• Podemlevardiasousemanasatéqueseugato
tenhaconfiançanacaixa.Continuecalmo,paciente
erecompenseoscomportamentosdesejados.
• Seaindativerproblemas,podesernecessário
avaliaraprópriacaixadetransporte.

Colocando um gato resistente na caixa
de transporte
Se seugatoprecisariraoveterinárioimediatamentee
aindanãoestiveracostumadocomacaixadetransporte,
asinformaçõesaseguirpodemajudar:
• Comececolocandoacaixaemumlugarpequeno
compoucasáreasparaseesconder.Leveogatopara
oambienteefecheaporta.Mova-sedeformalenta
ecalma.Nãocorraatrásdogatoparatentarcolocálonacaixa.Incentiveogatoaentrarnacaixacom
petiscosoubrinquedos.
• Seoseugatonãoentrarnacaixaeelativerumaaberturanapartesuperior,pegue
ogatocuidadosamenteecoloque-onacaixa.Outraopçãoéremoveraparte
superiordacaixaenquantocolocaogatonametadeinferiorerecolocar
calmamenteapartesuperiorcomomostradonaimagem.
• Useumaalmofadacomaqualogatojáestáfamiliarizadodentrodacaixa.Leve
emcontausarsprayanalógicodeferomôniofacialfelinosintético(Feliway®)na
casinhanomínimo30minutosantesdotransporteparaajudaraacalmarogato.

Indo para casa Como manter a paz em uma casa com mais de
um gato
Osgatossãoanimaismuitosensíveisaodores,echeiroscomosquaisnãoestão
familiarizadospodemresultaremumgatonãoreconhecendomaisooutro.O
comportamentoagressivopodeocorrerquandoumgatoidentificaoutrocomo
estranho.Essassugestõespodemajudarvocêaevitarproblemasentregatosapós
umaconsultaaoveterinário.
• Deixeogatoqueestávoltandodentrodacaixadetransporteporalgunsminutos
paravercomotodososoutrosanimaisreagem.
• Setodososgatospareceremcalmosetranquilos,deixeogatosairdacaixa.
• Sevocêpercebertensãoentreosgatos,ouseosretornosparacasaanteriores
resultaramemconflitos,mantenhaogatonacaixaeleve-oparaumambiente
separado paraevitarpossíveisferimentosporumgatoagitado.Forneçaalimento,
águaeumacaixadeareia pornomínimo24horasenquantoelesefamiliarizacom
ocheirodecasanovamente.
• Seaindahouvertensãodepoisdessetempo,entreemcontatocomumveterinário
paraobtermaisorientaçõessobreumareintroduçãomaislentaoumedicamento
paraajudarnoprocesso.
• Umferomôniofelinosintético(Feliway®)podeajudaragarantirumasensaçãode
familiaridade.
• Parafuturasconsultas:
–Usealmofadascomasquaisoseugatojáestáfamiliarizadoouroupas
comoseucheiro,umavezqueelasmantêmocheirodacasaeajudam
comareintrodução.
–Useumferomôniofelinosintético(Feliway®).
–Leveosdoisgatosjuntosparaoveterinário.Issopodeevitarfuturos
conflitosumavezque osdoisgatosvãoterocheirodaclínica.

