
Seu gato precisa 

 Água limpa e fresca: os gatos são muito exigentes em relação à água; 

troque a água do seu gato duas vezes ao dia 

 Ração de boa qualidade: os gatos gostam de comer pequenas quantidades 

de alimento, várias vezes ao dia; coloque ração seca no prato do seu gato duas 

vezes ao dia e deixe à sua disposição; a ração úmida também pode ser 

oferecida duas vezes ao dia; se ele é do tipo tranquilo, tenha cuidado para que 

não fique obeso 

 Local seguro e confortável para descansar: os gatos podem passar até 

16 horas dormindo; prepare uma cama limpa e macia para o seu gato, onde ele 

possa descansar sem ser incomodado 

 Banheiro: os gatos gostam de privacidade enquanto “usam o banheiro”; 

coloque a caixa de areia do seu gato em um local tranquilo; a caixa deve ser 

grande e o tipo de areia deve ser aprovado por ele; mantenha a caixa sempre 

limpa 

 Exercícios para o corpo e para a mente: os gatos gostam de brincar; 

brinque com o seu gato sempre que você puder; se ele tiver que ficar sozinho, 

deixe brinquedos que ele possa perseguir, caixas onde ele possa se esconder e 

um bom arranhador 

 Cuidados com a saúde: consulte um Médico Veterinário sobre a prevenção 

de doenças e o controle de parasitas, e sempre que seu gato apresentar algum 

problema de saúde 

 Educação: alguns comportamentos dos gatos não são aprovados pelos seus 

tutores, mesmo sendo considerados normais; use sempre o bom-senso, antes 

de corrigir o comportamento do seu gato; muitas vezes, uma mudança no seu 

comportamento ou na decoração da sua casa é o mais indicado 

Seu gato não precisa 

 Banhos: os gatos são animais “autolimpantes”; evite dar banho em seu 

gato; mantenha o pelo dele escovado e controle os parasitas 

 Passeios: os gatos não gostam de sair do seu território; quando for 

necessário levar seu gato a algum lugar, use sempre a caixa de transporte 

 Roupas: os gatos têm a pele muito sensível ao toque; evite colocar 

roupas no seu gato; em dias frios, mantenha-o aquecido com um cobertor 

macio 

 

Outros cuidados 

 Castre seu gato: a castração dos machos evita muitos problemas de 

comportamento, como a agressividade, a marcação de território com urina, 

a vocalização excessiva e as fugas; a castração das fêmeas elimina os 

problemas associados ao cio, como a vocalização excessiva e as fugas, e 

evita o nascimento de filhotes indesejados; as ruas e os abrigos estão 

cheios de gatos à espera de adoção; consulte um Médico Veterinário para 

definir a idade mais adequada para realizar a cirurgia no seu gato 

 Mantenha seu gato dentro de casa: animais que têm livre acesso à 

rua correm sérios riscos de morrer; mantenha o seu gato dentro da sua 

propriedade; se você mora em apartamento, coloque telas nas janelas 

 Evite expor seu gato a odores fortes e ruídos altos: produtos de 

limpeza e de higiene pessoal muito perfumados e eletrodomésticos que 

fazem muito barulho podem deixar os gatos extremamente estressados 
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