


Quem é o gato?
O gato doméstico, Felis Catus, originou-se de espécies de pequenos 

felinos silvestres, especialmente do gato selvagem africano o felis 
silvestrislibyca. Registros de sua convivência com os homens datam de 9.500 
anos, quando as populações humanas deixaram de ser nômades. Gatos e 
homens desenvolveram uma relação de parceria e junto com as migrações 
humanas os gatos se espalharam pelo mundo controlando a população de ratos 
em barcos e fazendas. Valorizados por estas habilidades, foram venerados no 
antigo Egito. Já na Europa, na idade média, foram perseguidos por serem 
associados à feitiçaria. 

Apesar de poderem viver sozinhos, os gatos domésticos também podem 
organizar-se socialmente em colônias, quando os recursos são suficientes. 
Gatos desconhecidos podem ser recebidos agressivamente pelo grupo. Desta 
forma, a integração de um novo membro deve ser sempre feita gradualmente. 

Os gatos são "crepusculares", pois seus antepassados passavam a 
maior parte das noites em busca de presas, mais vulneráveis a ótima visão 
noturna desses animais. A duração de seu período de sono varia entre 
12 a 16 horas.

Os gatos usam muitas maneiras de comunicar seus 
sentimentos, necessidades e desejos com os humanos e com 
outros animais. A comunicação visual inclui a postura corporal; da 
cauda, da orelha, e das posições de cabeça. Observar a posição da cauda de um gato é uma ótima 
maneira de decifrar como ele se sente. Observe as figuras. Esfregar-se em objetos, outros animais ou em 
humanos é uma forma de comunicação tátil, usada para expressar comportamento amigável de 
saudação ou para reforçar o cheiro da agregação da colônia, pela liberação que feromônios. 

Os gatos têm um de olfato muito desenvolvido, portanto a comunicação olfativa é uma das mais 
importantes, sob a forma de marcação fecal, urinária e de ferormônios, que são substâncias liberadas 
pelos gatos também para delimitação de território, atrativo sexual ou comunicação de estresse. 

Os gatos criaram o “Miado” para se comunicar com humanos. Em estado selvagem, os gatos 
raramente miam, exceto entre as mães e os filhotes. Já o “Ronron” é inicialmente expresso quando 
filhotinhos, possivelmente para sinalizar sua presença para a mãe. Nos adultos ocorre durante o contato 
com outro indivíduo ou com humanos, expressando prazer e satisfação. Entretanto, pode ronronar 
quando está se sentindo angustiado, aflito ou com dor.

Os gatos são animais muito limpos, passam boa parte do dia cuidando da higiene de seus pelos, 
com sua língua áspera. Enterram as fezes e urina, evitando assim que o cheiro denuncie sua presença a 

um possível predador.
Apesar de domesticado e hoje em dia mais dependente dos 

humanos, o felino continua exibindo comportamentos naturais 
da espécie. E apesar de sua autonomia e independência, são 
amigos carinhosos, dóceis e amáveis. O grande crescimento do 
número de gatos como animais de companhia vem ocorrendo 
pela diminuição e verticalização das moradias, redução do 

t e m p o  d e  p e r m a n ê n c i a  d o s  m o r a d o r e s  e m  c a s a  e 
envelhecimento da população. Os gatos têm se mostrado melhor 

adaptados a esse estilo de vida atual. E para vivermos em 
harmonia precisamos conhecê-los cada vez melhor!
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Levando um gato para casa
Ao decidir ter um gato, é preciso tomar algumas medidas para 

garantir que seu lar seja um local seguro e agradável para o animal. 
Gatos são inteligentes, independentes, curiosos e muito 

limpos. Não gostam de alterações em sua rotina, e várias situações 
podem estressá-los.  Trate seu gatinho com tranquilidade, com tom 
de voz baixo, e evite colocá-los em locais com muito barulho ou 
tumultuados.  

Algumas medidas são essenciais antes de receber seu novo 
gato. Em apartamentos, colocar telas em todas as janelas e 
basculantes. Em casa, tenha certeza que o gato não tenha acesso à rua 
e não permita entrada de outros animais, evitando assim brigas e 
transmissão de doenças. 

A caixinha sanitária, também chamada de liteira, é um item 
essencial na vida do felino. O número de liteiras na casa deve ser o 
número de gatos + 1 (três gatos, quatro liteiras). Deixe-as sempre 
em local arejado!  Existem muitos tipos de areia  e granulados 

sanitários. Fique atento, pois alguns gatos 
podem ter alergia à algum material usado 
nas areias! Caso veja sinais de tosse e coceira, 

leve ao veterinário. 
O felino deve ter uma caixa de transporte adequada e 

confortável, de acordo com seu tamanho. Para que ele 
acostume com ela, deixe-a sempre aberta, com brinquedos, 
e toalhas ou cobertores dentro. Assim, será mais fácil 
quando precisar de sair com o seu bichano de casa.

Gatos são caçadores, reflexos negativos em sua saúde 
podem ocorrer quando tal comportamento não é estimulado. 

Brinquedos com penas e bolinhas de pingue-pongue são boas 
opções. Gatos adoram afiar suas unhas, e para que não o façam 

em seus móveis, é importante adquirir um arranhador. 
O uso do feromônio sintético facial felino  Feliway Classic

ajuda na adaptação dos gatos, melhorando o bem-estar e 
proporcionando a sensação de conforto e segurança em situações 

como: mudança/adaptação em novo ambiente, transporte, medo de fogos de artifício, etc. Coloque o 
difusor onde o gato passa mais tempo, e use o spray em situações específicas, como na caixa de 
transporte quando for levá-lo ao veterinário. 

A erva do gato, catnip, tem um cheiro que eles adoram, e alguns gostam tanto que até podem 
comer a erva.

Os gatos se lambem em grande parte do dia, para se sentirem limpos. Por 
isso, não é necessário que você dê banhos frequentes. Para retirar pelos 
mortos, é importante escova-lo pelo menos uma vez por semana. 

Preparando sua casa de forma correta e recebendo o gato 
respeitando seus instintos, certamente você e ele serão muito 
felizes juntos. Lembre-se sempre de enriquecer o ambiente 
para deixa-lo agradável para ele, e assim facilitar a sua 
adaptação ao novo lar. 
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Castração
Castração, ou esterilização, é a forma mais 

segura de controle populacional. Além de evitar 
ninhadas indesejadas, garante o bem-estar dos 
animais, sendo quesito indispensável na guarda 
responsável.

Por se tratar de um procedimento cirúrgico, a 
castração deve ser feita por um médico veterinário 
capacitado sob condições de assepsia em ambiente 
controlado.

Todo o procedimento, seja na fêmea ou no macho, 
é feito sob anestesia geral: o felino estará inconsciente e 
não sentirá dor. Ao acordar ainda estará sob o efeito de 
analgésicos e poderá, na maioria dos casos, voltar para casa rapidamente.

No gato, a cirurgia é denominada orquiectomia e é simples e rápida, podendo ser executada em 
poucos minutos e, muitas vezes, não são necessárias suturas externas. 

Na fêmea são retirados os dois ovários e o útero em uma cirurgia chamada ovário-salpingo-
histerectomia.  Apesar de necessitar de abertura da cavidade abdominal, é uma cirurgia simples e 

segura.
Por evitar comportamentos reprodutivos e brigas, a castração diminui a 

transmissão de doenças graves como FIV e FeLV. Além disso, a saída dos 
machos de casa pode diminuir consideravelmente, evitando que se percam 
ou sofram acidentes. A castração irá impedir o cio, época em que a organismo 
da gata sofre os efeitos de altas concentrações hormonais, diminuindo a 
imunidade e aumentando a incidência de diversas doenças. Não ter mais cio 

não é só um benefício para o animal, visto que a gata tende a miar durante 
esse período incomodando família e vizinhos.

Se feita precocemente, a castração diminui consideravelmente a probabilidade de câncer 
mamário na gata, bem como doenças de útero, e ovário. Nos machos, há redução nas taxas de doenças 
da próstata e vários tipos de câncer. A castração ajuda imensamente no problema da aspersão de urina 
como forma de marcação territorial de gatos e gatas. Além disso, por retirar o componente hormonal, 
diminui o odor desagradável da urina que tanto incomoda.

Em casas com vários animais, brigas podem ser um problema. 
A castração pode ser uma forma de auxiliar no controle de 
comportamentos agressivos.

A superpopulação de gatos é um evento 
preocupante. Animais sem lar se reproduzem 
descontroladamente. Não vivem de forma 
adequada e são fontes de transmissão de 
diversas doenças.

Não é necessário esperar o 
primeiro cio - tanto gatas quanto 
gatos podem ser castrados tão logo 
façam cinco meses. A recuperação 
dos animais é mais rápida e evita 
que os felinos desenvolvam hábitos 
difíceis de serem modificados no 
futuro.
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A água e o
alimento do seu gato

Como animais provenientes do deserto os 
gatos têm pouca tendência a beber água.  Uma 
única vasilha de água ao lado da vasilha de 
ração pode não ser o suficiente. Devemos 
incentivar a ingestão disponibil izando 
vasilhames de tamanhos variados pela casa 
ou utilizar fontes, pois os gatos se sentem 
mais  confortáveis  inger indo água 
corrente.  Entretanto,  não se deve 
incentivar formas de ingestão de água em 
que o gato não possa fazer sozinho, como copos, colheres ou torneiras abertas. Uma boa forma de fazer 
com que seu gato beba mais agua é fornecendo ração úmida diária. Além de nutrirem os sachês são 
muito ricos em água e assim ajudam na hidratação.

Biologicamente os gatos são carnívoros, tendo a sua fisiologia orientada para a eficiência no 
processamento de carne e ausência de processos eficientes para a digestão de vegetais. Na natureza, 
os gatos sobrevivem consumindo apenas suas presas, como camundongos, ratos, coelhos, pássaros, 
rãs e insetos. Com a domesticação o mesmo alimento é fornecido todo dia, várias vezes ao dia, até o fim 
da vida: a ração. Logo, a ração deve ter ingredientes de qualidade e ser de marca de confiança. A idade e 
o nível de atividade determinam o tipo e a forma de disposição da ração. Filhotes de até três meses devem 
experimentar rações seca e úmida para acostumá-lo com diferentes texturas. Gatos com até 6 meses de 
idade precisam de alimento a vontade durante todo o dia, mas a ração úmida não deve ficar exposta, pois 

perde seu valor nutritivo. Até um ano de vida os gatos devem receber apenas 
ração de filhote. Gatos adultos que se exercitam podem ter sua comida 

disponível durante todo o dia. Já os mais preguiçosos devem ter sua 
quantidade de ração controlada para evitar obesidade, que traz graves 

consequências à saúde do gato. A alimentação deve ser oferecida em 
pequenas porções, várias vezes ao dia. Petiscos oferecidos devem ter 

seu valor nutricional incluído na quantidade diária a 
ser ingerida pelo animal.

Vale oferecer alimentos não industrializados a 
seu gato, mas a dieta deve ser formulada por um 
médico veterinário nutrólogo. Oferecer apenas 
carne, leva a graves deficiências nutricionais. 

Mitos e verdades sobre CASTRAÇÃO
“A gata precisa ter a primeira ninhada...”: Não é necessário nem é benéfico que a gata tenha alguma 
gestação.
“Anticoncepcionais causam câncer...”: Nunca é demais salientar a relação entre a injeção que previne 
o cio e o aparecimentos de tumores de mama! Nunca aplique anticoncepcional em gatas, pois a chance 
de desenvolvimento de câncer é alta!
“Afeta o diâmetro da uretra...”: Não há embasamento cientifico à ideia errônea de que a castração 
precoce afeta o desenvolvimento do sistema urinário de gatos machos.
“A castração não apresenta riscos...”: Apesar de ser considerada simples, a castração não deixa de ser 
uma cirurgia e, como tal, apresenta riscos. Muitos deles associados a anestesia, 
inaptidão do cirurgião ou condições precárias de assepsia. 
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Leucemia Viral Felina (FeLV) e
Imunodeficiência Viral Felina (FIV)

O FIV enfraquece o sistema imunológico do animal e pode levar 
à ocorrência da síndrome aidética, conhecida como AIDS dos gatos. 
Esse agente age diretamente nas células protetoras e por isso, 
indivíduos FIV positivos são mais susceptíveis a adoecerem por 
outras causas. A infecção pode por anos passar desapercebida. Os 
sinais clínicos mais comuns, quando presentes, vão desde lesões no 
interior da boca, emagrecimento acentuado e progressivo, e o 
surgimento dos tumores. 

A FeLV é uma das doenças de origem infecciosa que mais leva 
gatos à morte, pois é esse vírus é bastante agressivo. A doença 
causada pelo FeLV pode se apresentar de diferentes maneiras: além 
da leucemia (câncer no sangue), ocorrem anemia, queda na 
imunidade, e desenvolvimento de neoplasias. Os gatos jovens tendem 
a manifestar a doença de forma mais grave do que um adulto. A 
expectativa de vida após a infecção pelo vírus é de, em média, apenas 
2 anos. A transmissão de um animal para outro ocorre principalmente 
por meio da saliva, e do sangue. O hábito de se lamberem 
mutuamente, o compartilhamento de pote de comida e agua e as 
constantes brigas contribuem para a disseminação da doença entre 
os indivíduos.

O FIV é mais comumente encontrado em gatos adultos machos, 
não castrados e que têm acesso à rua em busca de fêmeas, para caça 
e para marcação territorial. Esses gatos acabam se envolvendo 
disputas com outros gatos, e com isso transmitindo ou adquirindo o 
vírus de outros gatos. 

Gato nervoso

A Leucemia Viral Felina é causada
pelo FeLV (Feline Leukaemia Virus)
e a Imunodeficiência Viral Felina pelo
FIV (Feline Immunodeficiency Virus).
São retroviroses incuráveis.



Nenhuma dessas duas doenças possui cura. Uma vez 
infectado, o gatinho será portador e também transmissor do vírus 
para o resto de sua vida. Mesmo não havendo um tratamento, 
conhecer se o gato possui ou não esses vírus permite a tomada de 
medidas de prevenção e redução do número de animais acometidos, 
como também serve para aumentar a vigilância do proprietário para a 
saúde desse gato. Existem testes para o diagnóstico rápido que dão o 
resultado em poucos minutos. Se o gato é negativo para qualquer um 
dos vírus, é muito importante prevenir que ele se infecte, e para isso, a 
melhor forma é mantê-lo em casa e evitando o contato com gatos 
desconhecidos, e vacinando-o contra o vírus da leucemia felina. 
Infelizmente, não existe ainda uma vacina contra o FIV. Se por outro 
lado, o gato for diagnosticado como portador do FIV e/ou do FeLV, o 
cuidado com ele deve ser ainda mais criterioso, pois com a imunidade 
debilitada, ele estará mais propenso a contrair outras doenças. 

A vacina contra o FeLV deve ser aplicada apenas em animais 
negativos, mas as demais vacinas devem sempre estarem em dia, 
tanto para os animais positivos quanto para os negativos. O 
acompanhamento de um felino FeLV ou FIV positivo pelo médico 
veterinário torna-se fundamental para monitorar a evolução das 
doenças.
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