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Resumo 
 

Os problemas de comportamento prejudicam a relação entre o proprietário e o gato e podem 

contribuir para a sua negligência, abandono e eutanásia.  

O ambiente no qual o gato está inserido adquire extrema importância e quando este não satisfaz 

as suas necessidades é preponderante para o aparecimento de alterações e doenças do 

comportamento.  

A elaboração desta dissertação teve como objetivos aferir as condições atuais de maneio dos 

gatos de interior, identificar os elementos que fazem parte do seu ambiente e como os recursos 

estão organizados. Para obter estas informações foi realizado um questionário, inspirado em 

semelhantes utilizados noutros países por veterinários que exercem medicina comportamental. 

Neste estudo, foram incluídos os proprietários de gatos que visitam ou que tenham visitado o 

Hospital de Referência Veterinário Montenegro, localizado no Porto, bem como seis clínicas da 

mesma região. 

Obtiveram-se informações de 1054 gatos, sendo a maioria de ambiente interior (74,9%) e 

esterilizados (83,5%). Verificou-se que os proprietários preocupam-se com a saúde do seu 

animal e fornecem bons cuidados de saúde, respeitando os protocolos vacinais e a 

desparasitação interna.  

Relativamente às condições do ambiente, embora se tenha notado a existência de algum 

enriquecimento ambiental, conclui-se que este não está bem aplicado, dado que, na maioria dos 

casos, o número de taças de comida, caixas de areia e arranhadores não acompanham o número 

de gatos. Algo muito preocupante, considerando que a maioria dos proprietários tem mais do 

que um gato.  

Quando os proprietários foram questionados sobre a localização de cada recurso, observou-se 

que 15,5% dos proprietários colocam todos os recursos (taça de comida, água, caixa de areia e 

arranhador) na mesma divisão da casa e que 32,2% têm a taça da comida na mesma divisão 

que a caixa de areia. A excessiva proximidade entre as diferentes áreas perturba a organização 

do território do gato de interior e pode contribuir para o desenvolvimento de problemas de 

comportamento. 

O cuidado demonstrado pelos proprietários na manutenção da saúde dos seus gatos não 

coincide com as condições do ambiente fornecidas, o que sugere um desconhecimento sobre o 

comportamento e necessidades do gato. Uma vez que a maioria dos proprietários recorrem ao 

seu médico veterinário quando têm dúvidas sobre o comportamento do seu gato, o ambiente 
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empobrecido poderá resultar de falhas de comunicação entre o médico veterinário e o seu 

cliente. Ou este não as disponibiliza ou não considera que seja uma área importante a abordar. 

Assim, é importante que todos os médicos veterinários tenham consciência do papel que 

desempenham na prevenção de alterações e doenças do comportamento, disponibilizando 

informações aos proprietários sobre o comportamento natural e as necessidades ambientais dos 

gatos.  
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Abstract 

Behavior problems damage the relationship between owners and their cats and may contribute 

their neglect, abandonment and euthanasia. 

The environment in where the cat is inserted acquires extreme importance and when it does not 

meet their needs leads to appearance of behavior problems.  

The goals of this study were to assess the current conditions of indoor cats handling, identifying 

which elements exist in their environment and how resources are organized. To obtain this 

information we made a questionnaire, inspired in similar systems used in other countries by 

veterinarians who work in behavioral medicine. In this study, cat owners who visit or have visited 

Hospital de Referência Veterinária Montenegro, located in Porto, as well as six clinics in the same 

region were included. Information from 1054 cats was obtained. The majority live in indoor 

environment (74,9%) and are sterilized (83,5%). Overall, we found that owners care about the 

health of their pet and provide a good health care, respecting vaccine protocols and internal 

deworming. 

We noticed that there is some environmental enrichment but we concluded that this not well 

applied, in the most cases the number of food and water bowls, litter boxes and scratching posts 

was not appropriate for the number of cats. This is very disturbing since owners have more than 

one cat.  

When owners were asked about location of each feature we observed that 15,5% of owners keep 

all resources (food bowl, water bowl, litter box and scratching post) in the same room of the house 

and that 32,2% have the food bowl in same area as the litter box. The excessive proximity 

between different areas disrupts the organization of the territory of indoor cats and this can 

contribute to the development of behavioral problems. 

The care shown by owners in health maintenance of their cat does not match with environment 

conditions provided, which suggest a lack of knowledge about the cat’s behavior and needs. 

When most owners have questions regarding their cat’s behavior they seek advisement with a 

veterinarian. The weak environment may result from miscommunication between veterinarians 

and their costumer. Either they don’t fully explain the cat’s basic needs regarding behavior issues 

or they not considered it an important subject to address.  
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Therefore it is important that all veterinarians are aware of their role in the prevention of behavioral 

problems, providing information about the cat’s natural behavior and environmental needs to all 

owners. 
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I- Revisão Bibliográfica 

1. Introdução 

Os gatos domésticos tornaram-se num animal de companhia popular com registos de cerca de 

47 milhões de indivíduos na Europa Ocidental e 76 milhões de indivíduos nos Estados Unidos. 

Consequentemente, o interesse pelo seu comportamento e bem-estar aumentou (Iki et al., 2011; 

Rochlitz, 2005; Mills et al., 2010).  

Vários estudos concluem que muitas pessoas preferem ter gatos como animal de estimação 

porque são mais fáceis de manter do que os cães, não é necessário cumprir uma rotina diária de 

passeios e parecem ser mais independentes, suportando melhor os períodos de solidão do que 

o cão. Assim, nos dias que correm como as pessoas passam cada vez menos tempo em casa, 

vivem em apartamentos de espaço limitado e não têm muito tempo livre, o gato tornou-se no 

animal de estimação mais conveniente. Em consequência disto, os gatos precisam de se adaptar 

a condições que diferem significativamente dos seus habitats originais pois estão a viver num 

ambiente incrivelmente restrito (Amat et al., 2009; Fatjó, 2008; Pereira e Fragoso, 2011). 

Paralelamente, os problemas de comportamento continuam a ser uma das principais razões para 

a negligência e abandono dos animais de companhia. Para respeitar a variedade única de 

comportamentos e de necessidades dos gatos é necessário analisar a qualidade e conhecer as 

condições do ambiente físico e social em que os gatos vivem (Herron e Buffington, 2010; Overall, 

2004). 

2. O gato doméstico 

O gato doméstico (Felis catus) é descendente do gato selvagem africano (Felis libyca) e a sua 

domesticação é muito recente quando comparada com a das outras espécies, como por exemplo 

o cão (August, 2006). Caracteriza-se por ser um pequeno caçador solitário, crepuscular, 

(Landsberg et al., 2013) capturando pequenas presas em inúmeras refeições ao longo do dia, 

pelo que é classificado de carnívoro estrito (Bourgeois et al. 2004). Os gatos são 

excecionalmente ágeis, capazes de saltar em altura, de treparem e de atingirem uma boa 

velocidade quando correm. Os gatos apresentam uma resposta de fuga ou luta (“fight or flight”) 

muito intensa (August, 2006). 

Em contraste com outras espécies, as caraterísticas comportamentais do gato modificaram-se 

pouco desde a sua domesticação, na realidade o gato doméstico mantêm muitos dos 

comportamentos do seu antecessor selvagem (August, 2006). 
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Apesar de serem predadores também são presas, o que afeta permanentemente a forma como 

estes respondem aos diferentes estímulos. Utilizam como armas as garras e os dentes, em 

ataque ou defesa e em diferentes contextos, tanto na clínica, em situações de stresse agudo, 

como em ambientes em que estejam sujeitos a um stresse crónico (Pereira, 2011).  

Quando um gato é removido do seu território desencadeia-se de imediato um conjunto de 

respostas comportamentais e fisiológicas associadas à presença de uma possível ameaça. Este 

estado de alerta também ocorre quando o território é modificado ou invadido (Pereira, 2011). Os 

gatos apresentam uma grande capacidade de aprendizagem, pelo que uma má experiência irá 

moldar as suas respostas no futuro. Também devido à condição de serem presas e predadores, 

necessitam de monitorizar, constantemente, o território e, para o fazerem, trepam a locais mais 

elevados, onde é possível observarem o ambiente envolvente e sentirem-se mais seguros 

(Herron e Buffington, 2010). 

 

3. Ontogenia do comportamento do gato 

O comportamento individual de cada gato desenvolve-se de forma regular e consistente (Turner 

e Bateson, 2000). Depende claramente de fatores hereditários, ambientais, do sexo do gato, 

(Landsberg et al., 2013) das caraterísticas próprias e do temperamento de cada animal (Raihani 

et al., 2014). 

No período neonatal, os gatinhos passam a maior parte do tempo a dormir e são completamente 

dependentes da mãe, alimentando-se exclusivamente do seu leite (Crowell-Davis, 2005, 

Landsberg et al., 2013). Os gatos nascem com uma capacidade auditiva muito fraca e com os 

olhos fechados, o que se mantém até aos sete a dez dias de vida. Tal como em todas as outras 

espécies de vertebrados o primeiro sentido a desenvolver-se é o tacto, a seguir o sistema auditivo 

e, por último, a visão. O olfato está presente desde o nascimento e é através dele que os gatinhos 

conseguem encontrar a mama da mãe para se alimentarem. A capacidade olfativa atinge a 

maturidade por volta das três semanas de idade (Turner e Bateson, 2000). 

O período de transição começa na segunda semana de vida e caracteriza-se pelo 

desenvolvimento da locomoção e do sistema sensorial (Landsberg et al., 2013). Os gatinhos 

começam a caminhar ainda de uma forma rudimentar por volta das três semanas, embora só 

saiam do ninho às quatro. A partir dessa altura atingem a capacidade de regular a temperatura 

corporal e começam a comer alimentos sólidos, o que marca o início do desmame. Na quinta 
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semana de vida começam a dar as primeiras corridas e na sexta semana adquirem todos os 

tipos de marcha próprios do gato adulto. Entre as cinco e seis semanas de vida a eliminação 

voluntária desenvolve-se e tornam-se independentes da estimulação da mãe (Overall, 

2013;Turner e Bateson, 2000). 

O período juvenil decorre até aos doze meses de idade, altura em que atingem a maturidade 

sexual e que se tornam cada vez mais independentes (Landsberg et al., 2013). O padrão de sono 

semelhante ao que vão ter na idade adulta apenas surge por volta da sétima semana de vida 

(Crowell-Davis, 2005; Turner e Bateson, 2000). 

Um período sensível corresponde a um intervalo de tempo no qual o individuo está mais 

suscetível a aprender a partir de determinados eventos e experiências que irão influenciar o seu 

comportamento futuro.  

O período sensível para a socialização dos gatinhos surge entre as 2 e 7 semanas de vida, ou 

seja, mais cedo do que o dos cães (Casey e Bradshaw, 2008; Horwitz e Mills, 2012; Houpt, 2011; 

Rochlitz, 2005). Durante a socialização o gatinho deverá ser exposto a pessoas, outros animais 

e diferentes ambientes (AAFP, 2004). Na realidade, o contacto com pessoas neste período é 

essencial para que o gato não desenvolva medo e permita ser manipulado por elas. Para isso 

aconselha-se que os gatinhos sejam manipulados, no mínimo, durante 15 minutos por dia (Casey 

e Bradshaw, 2008; Ellis et al, 2013; Houpt, 2011). Nos gatos de raça a responsabilidade de uma 

adequada socialização recai sobre o criador (Horwitz e Mills, 2012).  

Quando o período sensível é ultrapassado, situação que acontece muitas vezes nos gatos 

adotados, a socialização com as pessoas torna-se mais difícil e demora mais tempo do que o 

esperado. Também, os pais dos gatos adotados em instituições são naturalmente mais medrosos 

e mostram características inadequadas para viverem confinados numa casa e com o ser humano 

(Jongman, 2007). Se durante o período sensível o animal não tiver a oportunidade de 

experimentar diferentes estímulos ambientais e sociais apresenta um risco elevado de 

desenvolver medo e ansiedade (AAFP, 2004). 

A socialização com outros gatos também tem início durante o período sensível e continua até às 

doze a catorze semanas de vida (Turner, 2000). Muitas vezes, os gatos são adotados muito 

jovens e mantidos dentro de uma casa isolados do convívio com outros gatos durante vários 

meses ou anos e perdem a oportunidade de apreenderem a relacionarem-se com os seus 
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congéneres. Quando o proprietário decide adquirir outro gato há uma falha no reconhecimento 

dos sinais específicos de saudação, dominância ou submissão e estes gatos não conseguem 

responder da forma apropriada para com membros da mesma espécie (Crowell-Davis et al., 

2004). Além disso, os gatos que são separados da mãe muito cedo tornam-se mais medrosos e 

agressivos para com gatos e para com pessoas, o que demonstra também uma fraca 

aprendizagem (Overall, 2013). 

3.1. Comportamento de brincadeira  

Brincar constitui uma atividade luxuriante que conduz a um estado emocional positivo pela 

inibição do stresse agudo e crónico (Horwitz e Mills, 2012). 

O comportamento de brincadeira surge por volta das duas semanas de vida. Os gatinhos 

começam por brincar sozinhos com tentativas de caçarem sombras e este comportamento é 

muito importante para o desenvolvimento da coordenação muscular (Beaver 2003). A partir das 

três a quatro semanas de vida desenvolve-se a brincadeira social que continua até às doze a 

catorze semanas de idade, altura em que sofre um ligeiro declínio (Overall, 2013; Turner e 

Bateson, 2000). No início, os gatinhos começam a brincar com patadas suaves uns nos outros 

e, quando a coordenação motora melhora, as brincadeiras evoluem para pequenas perseguições 

e mordidas. Normalmente, um gatinho rebola e adquire a posição de barriga para cima (Houpt, 

2011). Assim, por volta dos três meses de idade, os padrões de brincadeira social associam-se 

ao comportamento predatório e às disputas sociais (Overall, 2013). As brincadeiras começam 

por ser realizadas em grupos de três ou mais gatinhos, mas próximo das oito semanas a maior 

parte dos elementos da ninhada brinca aos pares (Houpt, 2011). 

3.2. Comportamento predatório 

Como foi dito anteriormente, os gatos são pequenos predadores, estritamente carnívoros, 

dotados para responderem aos sinais acústicos e visuais das suas presas (Horwitz e Mills, 2012; 

Pereira, 2011).  

O desenvolvimento do comportamento predatório comprova a importância das relações sociais, 

no desenvolvimento do comportamento dos gatos (Turner e Bateson, 2000) em que a mãe 

representa um papel fundamental e ativo. Em condições naturais, entre as 4 e as 8 semanas de 

vida, as mães atacam as presas em frente aos filhos e vocalizam para atraírem a sua atenção 

no decorrer da caça. Assim, os gatinhos aprendem a caçar por observação da mãe e também 
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de outros gatos. A atividade predatória aumenta após as 8 semanas de vida (Houpt, 2011) e 

substituem, em grande parte, os comportamentos de brincadeira (Overall, 1997). Depois dos 

gatinhos matarem e comerem a presa voltam a brincar uns com os outros, o que indica que a 

motivação para brincar contínua presente mas foi superada pela motivação para caçar (Houpt, 

2011). 

A motivação para caçar não está diretamente relacionada com a existência de alimento, sempre 

disponível no caso dos gatos de interior. Caçar, matar e consumir são três etapas autónomas e 

as duas primeiras são independentes da sensação de saciedade. A fome serve apenas para 

reforçar a intensidade da sequência da caça. Mesmo que o gato tenha acabado de comer uma 

grande refeição não irá conseguir ignorar os movimentos rápidos e o som estridente 

característicos dos pequenos roedores. No estado selvagem o gato alimenta-se de pequenas 

presas, em que cada uma representa uma pequena fração do total das suas necessidades 

energéticas diárias, pelo que, se o gato se limitasse a caçar apenas quando sentisse fome 

morreria de inanição (Bourgeois et al., 2004; Horwitz e Mills, 2012; Pereira, 2011). 

4. Organização e comportamento social 

Nas duas últimas décadas, foi refutada a teoria de que os gatos são seres solitários. Os gatos 

domésticos são animais sociais e a sua organização é muito semelhante à dos seus 

antepassados. O sistema social felino é muito flexível, quer em termos de relações entre 

indivíduos, quer em termos de ocupação de espaço. Na realidade, o gato enquanto espécie tem 

uma grande capacidade adaptativa: tanto existem gatos de interior, com comida e água à 

disposição, como gatos asilvestrados, que dependem deles próprios para se alimentarem, como 

ainda gatos que são simultaneamente de interior e de exterior (AAFP, 2004;Ellis et al., 2013; 

Landsberg et al., 2013; Natoli et al., 2001).  

A organização social depende da disponibilidade dos recursos em que o mais importante é o 

alimento, indispensável à sobrevivência (Ellis et al., 2013;Frid, 2004; Jogman, 2007). Os gatos 

domésticos podem sobreviver como animais solitários quando o alimento é escasso e disperso, 

ou formar grupos sociais de tamanhos variados quando os recursos são suficientes (Camps e 

Fuentes, 2008; Crowell-Davis, 2005; van den Bos, 1998). Assim, o comportamento social dos 

gatos surge quando não é necessário competir pelo alimento, pois não existe a necessidade de 

cooperar para aumentar o acesso aos recursos essenciais (Vilanova, 2002; Heath, 2010). Deste 

modo, os gatos domésticos vivem em grupos sociais denominados por colónias quando existem 

recursos alimentares suficientes para suportar todos os membros do grupo (AAFP, 2004). Em 
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alguns casos, quando os recursos são escassos, os gatos podem optar por se dividirem em 

grupos sociais mais pequenos em vez de se tornarem solitários (Frid, 2004). 

A maioria dos animais adultos destas populações apresenta um comportamento territorial, 

embora em algumas ocasiões, possa ocorrer a sobreposição das áreas ocupadas por dois 

indivíduos. A área ocupada por cada animal é muito variável e é quase sempre maior no caso 

dos machos do que nas fêmeas. Na maioria das vezes, os machos não fazem parte de nenhum 

grupo social e abandonam o grupo materno quando atingem a idade adulta (Vilanova, 2002). 

As relações sociais entre gatos são muito complexas e subtis (Vilanova, 2002). Até hoje, o 

comportamento social dos gatos ainda não integrou um consenso quando se debate a 

possibilidade de existir uma hierarquia social bem definida, com gatos dominantes e gatos 

subordinados. Alguns acreditam que existe hierarquia dentro do mesmo grupo social, onde há 

os que são hierarquicamente superiores ou dominantes e os de nível inferior ou subordinados, 

existindo sinais de dominância e de submissão. Neste caso, os gatos com posição hierárquica 

superior controlam o acesso aos recursos mais importantes como o alimento (Horwitz e Mills, 

2012). Os machos dominantes utilizam uma área muito maior que os subordinados 

especialmente durante a época reprodutiva e apresentam também um maior êxito reprodutivo. 

Além disso, o dominante marca mais vezes o território. A dominância depende principalmente do 

tamanho e da idade. Embora, os gatos possam estabelecer relações de dominância, estas não 

seguem uma forma linear (Natoli et al. 2001; Vilanova, 2002). 

Outros acreditam que em nenhum grupo de gatos, onde as relações sociais já estão 

estabelecidas, existe uma hierarquia formal com significado social (Horwitz e Mills, 2012). Assim, 

as relações de dominante e subordinado podem ser estabelecidas em situações muito 

específicas com o objetivo de resolver conflitos e sem recorrer à agressão (Landsberg et al., 

2013). 

Na realidade, as colónias são constituídas por fêmeas e por gatos imaturos, ou seja, sistemas 

matriarcais com relações de cooperação que constituem a base da estrutura social (Camps e 

Fuentes, 2008; Crowell-Davis et al., 2004; Landsberg et al., 2013). As gatas permanecem no 

mesmo local onde nasceram mesmo depois de atingirem a maturidade sexual, por isso, acredita-

se que existem relações de parentesco entre as gatas do mesmo grupo social (Vilanova, 2002). 

Mães, avós, tias, irmãs e filhas coabitam juntas em áreas comuns para defesa dos gatinhos da 

colónia, quer através da sua presença física, quer através da amamentação comunitária que 

assegura a partilha de anticorpos (Heath S, 2010).  
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O tamanho do grupo é variável, podendo oscilar dos três aos trinta indivíduos e depende da 

incidência de doenças, como por exemplo, da panleucopenia felina, e da quantidade de alimento 

disponível. As fêmeas podem apresentar comportamentos agressivos para animais de outros 

grupos sociais, embora o comportamento para animais do mesmo grupo seja regra geral pacífico 

(Vilanova, 2002). 

Habitualmente, os machos são desprezados e afastados para a periferia do grupo social e muitas 

vezes, um único gato adulto procria com a maioria das fêmeas do seu território (Heath S, 2010).  

O comportamento social dos gatos castrados é semelhante ao das fêmeas (Landsberg et al., 

2013). A castração envolve uma diminuição da frequência e da intensidade das interações 

agonísticas entre gatos machos adultos, provavelmente por uma diminuição dos níveis de 

testosterona. Consequentemente, a competição entre machos diminuí e é possível 

estabelecerem-se comportamentos afiliativos (Cafazzo e Natoli, 2009). 

Entende-se por comportamentos afiliativos todos aqueles que promovem a coesão do grupo e 

que fortalecem as relações sociais. São exemplos disso: a lambedura mútua, principalmente na 

zona do pescoço e cabeça, o tocar com o nariz uns nos outros (comportamento de saudação), o 

tocar com partes do corpo uns nos outros (principalmente, cabeça, corpo e cauda), o brincar 

entre si e dormir enrolados (Barry et al., 1999; Crowell-Davis, 2005; Ellis et al., 2013; Horwitz e 

Mills, 2012). 

A idade pode influenciar a intensidade dos comportamentos afiliativos, ou seja, os gatos mais 

novos podem apresentar uma maior tendência para exibir estes comportamentos para com os 

gatos mais velhos (Cafazzo e Natoli, 2009). 

As colónias são insulares e, por norma, os indivíduos estranhos ao grupo não são bem-vindos e, 

na maioria das vezes, são afastados de uma forma mais ou menos agressiva, com síbilos, 

perseguição e ataque (AAFP, 2004). De facto, a hostilidade em relação a estranhos protege a 

disponibilidade dos recursos da colónia e a sua manifestação demonstra, sem dúvida, uma 

elevada adaptabilidade (Heath, 2010). 

Se o novo gato visita repetidamente um grupo este pode eventualmente ser integrado num 

processo que dura várias semanas (Horwitz e Mills, 2012). À medida que os gatos se tornam 

mais próximos e a relação se estabelece, os momentos de agressão tornam-se muito 

esporádicos. As ligações que se formam podem perdurar pela vida (AAFP, 2004). 

No interior dos grupos sociais a agressão física declarada é pouco frequente, uma vez que a 

comunicação felina (olfativa, táctil, visual e vocal) permite que os indivíduos mantenham a 

distância e, consequentemente, evitem o confronto físico direto. A sobrevivência felina é uma 
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questão individual e a autodefesa constitui uma prioridade. A difusão do conflito no último minuto, 

tão característica das interações caninas, é impossível na sociedade felina e, uma vez 

ultrapassado o limite do confronto físico, a agressão resulta invariavelmente em lesões graves 

(Heath, 2010; Horwitz e Mills, 2012). 

Ao contrário do cão, os gatos não recorrem à hierarquia da matilha para reduzirem o risco de 

conflitos, mas sim, a um sistema territorial que preserva a distância entre indivíduos. Outra 

diferença é que os gatos não apresentam mecanismos pós-conflito, como a reconciliação (Colin, 

2010; Horwitz e Mills, 2012). 

O território dos gatos está estruturado para permitir que o animal possa caçar, alimentar-se, 

repousar e realizar as necessidades fisiológicas distante de outros gatos. O gato define o 

território através de marcações visuais e olfativas, com o objetivo de afastar os estranhos. O 

território é constituído por uma área principal centrada à volta do alimento, onde o gato passa 

80% do seu tempo, e pode ser partilhada com outros gatos pertencentes à mesma colónia. 

Normalmente, esta zona não comporta marcações urinárias. Por outro lado, a zona periférica é 

destinada à caça e à excreção urinária e fecal. Os territórios estão ligados por corredores comuns 

utilizados por diversos felinos. Cada um está delimitado por marcação com urina (“spraying”) e 

por marcação com as garras. Os machos inteiros desempenham um papel mais forte do que as 

fêmeas na marcação do território, embora estas também o façam (Colin, 2010; Jongman, 2007). 

Os gatos dão preferência aos lugares mais elevados do território onde podem controlar melhor 

o seu ambiente, descansar e dormir sem serem interrompidos (Jongman, 2007). 

4.1. Gato de interior 

Habitualmente, os gatos menos exigentes em termos sociais residem na periferia da colónia, 

enquanto os mais exigentes coabitam com os outros membros do grupo social. Os gatos com 

padrões sociais mais elevados são os mais adequados para viverem no ambiente de interior. 

Contudo, é importante ter consciência que é necessário um formato diferente para interagir com 

estes seres, portadores de particularidades sociais (Bowen e Heath, 2005).  

O inter-relacionamento felino caracteriza-se por interações muito frequentes e de baixa 

intensidade. Em contrapartida, as interações sociais humanas são pouco frequentes e de 

elevada intensidade. Por conseguinte, as expectativas do proprietário relativamente à 

comunicação social do seu gato e entre os vários gatos existentes do agregado familiar podem 

revelar-se irrealistas. Na realidade, os donos esperam que os gatos se comportem da mesma 

forma que os seres humanos e, muitas vezes, projetam no animal a necessidade de companhia 
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social, formando um lar com vários gatos. Se esses felinos tiverem algum grau de parentesco a 

interação social poderá prosseguir de forma benéfica, mas se a compatibilidade social dos 

animais não for contemplada a situação resultante pode ser extremamente stressante para os 

gatos em causa (Heath, 2010). 

A maior preocupação com os gatos de interior, comparativamente com os de exterior, é o 

ambiente empobrecido, previsível e monótono que causa no gato uma sensação de 

aborrecimento e de stresse (Rochlitz, 2005; Schroll, 2010). A maior parte dos problemas de 

comportamento surge nos gatos de interior porque as necessidades do gato não são respeitadas, 

as condições de alojamento são fracas ou estão alteradas, as expectativas dos proprietários são 

irrealistas e/ou há uma interação inadequada entre o proprietário e o gato (Heidenberger, 1997). 

Nos agregados com diversos gatos a questão mais importante a ter em conta, é a compatibilidade 

social. Quando os felinos são forçados a partilhar o mesmo território, mesmo que pertençam ao 

mesmo grupo social, necessitam de ter acesso livre e imediato a recursos importantes, de 

possibilidades de fuga e, por último, de locais para a sua privacidade. Em muitas situações 

domésticas estas necessidades estão comprometidas e os animais estão, por isso, sujeitos a um 

stresse crónico. Nos agregados, onde o primeiro sinal de incompatibilidade é o afastamento, a 

ausência de harmonia social pode passar despercebida durante muito tempo. Muitas vezes, a 

tensão latente não é identificada até começarem a surgir problemas clínicos ou comportamentais 

(Heath, 2010). 

Embora a maioria dos gatos possa coabitar sob o mesmo teto isso não significa que pertençam 

ao mesmo grupo social. Numa casa com vários gatos é essencial fazer a esterilização dos 

mesmos e o ambiente deve estar adaptado para o número de gatos existentes (Crowell-Davis, 

2004;Jogman, 2007). 

No ambiente selvagem os gatos não partilham recursos importantes. Mesmo nos casos em que 

os gatos do agregado pertencem ao mesmo grupo social, e a proximidade é moderadamente 

bem tolerada, é importante destacar que os felinos alimentam-se de uma forma solitária. Ao 

contrário do que acontece com o cão o momento de refeição não constitui uma experiência 

comunitária, nem é partilhada. Até os gatos com um bom relacionamento social preferem comer 

sozinhos, pois na sua origem são caçadores solitários (Bourgeois et al., 2008; Heath, 2010).  

No entanto, nos agregados com diversos gatos espera-se que eles partilhem os locais de 

alimentação, bem como os de repouso e os de higiene. A forma voluntária como os gatos se 

reúnem à hora da alimentação é considerada, erradamente, como um sinal de bom 

relacionamento. Contudo, é importante não esquecer que os alimentos são o recurso vital e que 
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os comportamentos são, muitas vezes, suprimidos para permitir o acesso à alimentação. Além 

de que, na maioria dos casos, existe apenas uma área da alimentação para todos os gatos. 

Assim, eles suspendem a hostilidade durante o tempo suficiente para ingerir o alimento, mas 

todas as outras relações são cada vez mais tensas (Bowen e Heath, 2005; Ellis et al., 2013; 

Heath, 2010). 

No caso dos gatos de interior a casa representa o território principal. A redução do espaço afeta 

cada individuo de um modo diferente, consoante as respetivas necessidades de distância e de 

isolamento. Por isso, o equilíbrio pode ser posto em causa quando há uma má distribuição das 

zonas e dos recursos (alimento, água e caixa de areia) (Colin, 2010). Os gatos que não têm 

relações afiliativas com outros coabitantes preferem ter espaços reservados só para eles, forma 

a evitarem a competição pelos recursos e as interações indesejáveis (Herron e Buffington, 2010). 

Assim, nas casas onde existem vários gatos é fundamental fornecer vários locais onde eles se 

possam esconder, empoleirar, defecar, urinar, comer e beber. Tudo isto permite reduzir a 

ansiedade e dá-lhes uma sensação de controlo (Ellis et al., 2013). 

 

5. Comunicação  

Para os gatos comunicarem entre si e com os humanos utilizam sinais visuais e olfativos, 

comportamentos tácteis e vocalizações (Horwitz e Mills, 2012). 

Grande parte da comunicação felina é utilizada para manter a distância entre indivíduos e evitar 

disputas (Bowen e Heath, 2005). Os gatos só se envolvem em confrontos físicos em último 

recurso e quando as outras formas de comunicação falharam. Por isso, compreender a 

comunicação felina permite reconhecer e recompensar os comportamentos calmos, prevenindo 

que comportamentos de medo escalem para a agressividade e provoque dados a todos os 

indivíduos envolvidos (Rodan, 2010). 

5.1. Comunicação visual  

Os gatos comunicam através de expressões faciais e de uma gama subtil de posturas corporais, 

que incluem diferentes posições da cauda (Rodan, 2010). Ambas representam uma forma 

importante de comunicação, em que o posicionamento das orelhas, da cauda e da cabeça, o 

eriçar do pêlo, a ausência ou a presença do contacto visual, os movimentos específicos de um 

dos membros ou do seu conjunto são considerados sinais visuais (Crowell-Davis, 2005; AAFP, 

2004). Embora, a postura corporal ajude a identificar um gato medroso à distância, as expressões 

faciais têm uma resposta mais imediata (Ellis et al., 2013; Rodan, 2010). 
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Os sinais visuais são especialmente importantes na regulação do comportamento agressivo, 

sendo possível diferenciar uma atitude defensiva de uma atitude ofensiva. O objetivo é sempre 

difundir a tensão e evitar o contacto físico. Contudo, também são importantes para a identificação 

de intenções amigáveis (Horwitz e Mills, 2012; Rodan, 2010; van de Bos, 1998). 

Um gato agressivo, com uma atitude ofensiva, pode mostrar o pêlo eriçado, as orelhas esticadas 

e apontadas para a frente e a cauda eriçada no máximo do seu volume (Overall, 2013). Outra 

postura frequente inclui o contacto visual direto, a extensão completa dos membros posteriores, 

a elevação da bacia, as orelhas ligeiramente dirigidas para trás e a piloereção da cauda que, no 

entanto, não se mantém erguida mas permanece junto aos membros posteriores (Vilanova, 

2002). Assim, nos encontros ofensivos a cauda pode apresentar uma posição baixa, rígida e 

estendida, posicionando-se atrás do corpo, fazendo uma curvatura de 90 graus com o solo antes 

de regressar à posição anterior (Horwitz e Mills, 2012). 

 Pelo contrário, a postura de um gato agressivo com uma atitude defensiva é variável. Alguns 

gatos podem apresentar as orelhas, a cauda e o corpo baixos e abrir a boca para mostrarem os 

dentes, podendo, ou não, apresentar um contacto visual direto (Crowell-Davis, 2005). Outros 

ficam agachados no chão com a cabeça encolhida entre os ombros, com as orelhas achatas 

para os lados e com a cauda dobrada por baixo do corpo (Rodan et al., 2011). Noutras ocasiões, 

o animal pode adotar uma postura de costas arqueadas, com cauda em posição vertical e com 

as extremidades totalmente estendidas ou com a cauda em posição de U invertido. Todas estas 

posturas verificam-se quando um gato quer evitar qualquer tipo de interação, mostrando uma 

atitude agressiva porque não tem opção de fuga (Vilanova, 2002). 

Durante os encontros agonísticos, que podem incluir confrontos e agressões, os gatos evitam 

olhar diretamente um para o outro. O contacto visual direto (olhar fixo e mútuo) é interpretador 

como sinal de ameaça. Por outro lado, acredita-se que na relação entre o gato e o proprietário 

este contacto não tem o mesmo significado, isto é, não induz ameaça, ao contrário do que 

acontece com o cão (Overall, 2013). 

A cauda dos gatos é extraordinariamente expressiva (Rodan, 2010). A cauda movimenta-se em 

chicotada, de um lado para o outro, quando o gato está muito excitado ou durante os encontros 

agressivos. Em contraste, a cauda na horizontal representa uma postura relaxada (Horwitz e 

Mills, 2012). 
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Quando os gatos se aproximam do proprietário, de semelhantes conhecidos ou de outro animal 

familiar, é frequente apresentarem a cauda na vertical (“tail up”). Tal atitude constitui um sinal 

visual, que indica uma interação amigável e, por vezes, pode inibir a manifestação de 

comportamentos agressivos por parte de outro gato (Cafazoo e Natoli, 2009; Crowell-Davis, 

2005).  

Nos encontros entre gatos, a cauda em posição vertical é utilizada antes dos gatos se tocarem 

entre si. Dado que é um ato de extrema intimidade, a cauda levantada funciona como um pedido 

de autorização para o comportamento que se segue. Assim, permite antecipar a reação do outro 

individuo e evitar a rejeição (Bowen e Heath, 2005).  

Cafazzo e Natoli (2009) verificaram que a cauda em posição vertical é exibida mais vezes por 

gatos com uma posição hierárquica mais baixa. Por outro lado, os de posição hierárquica 

superior recebem esta saudação mais vezes, do que qualquer outro membro do grupo. 

Concluíram assim, que a cauda levantada não representa apenas uma interação amigável, mas 

que quem exibe este comportamento está na realidade a reconhecer que o outro individuo tem 

um estatuto superior. 

5.2. Comunicação táctil 

Os gatos reservam a comunicação táctil para os gatos do mesmo grupo social. Esta comunicação 

compreende contactos diretos, através de comportamentos característicos da espécie, tais 

como, o roçarem com o corpo (“allorubbing”), o lamber mutuamente (“allogrooming”), o tocar com 

a ponta do nariz (“o beijo do gato”) e o dormir com o corpo apoiado entre si (Horwitz e Mills, 

2012). 

Lamber outro individuo é um ato reconhecido de comportamento afiliativo que existe em várias 

espécies, como por exemplo, nos primatas, nos equinos e nos bovinos. Os gatos também 

apresentam este comportamento que é realizado com mais frequência a determinados indivíduos 

que são preferidos em detrimento de outros. O tocar com o nariz permite a troca de informações 

muito específicas, tal como, a identificação olfativa de um membro do grupo. O tocar com o corpo 

noutro gato, possibilita uma troca de odores, isto é, permite a aquisição de odores do ambiente 

e também o depósito de odores. O enrolar a cauda é considerado um comportamento afiliativo. 

Este comportamento dá-se num contexto de reconhecimento social em que a cauda de um dos 

gatos (ou a de ambos) toca e acaricia a outra. Se transferirmos este comportamento para a 

interação do homem com o gato, esta é semelhante à situação em que o gato se aproxima do 
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proprietário e toca com a cauda nas suas pernas. Todos estes comportamentos podem ser 

observados entre indivíduos de géneros diferentes. (Crowell-Davis, 2005). 

O vínculo entre gatos pode ser medido através da existência de um contacto físico próximo, como 

por exemplo, quando descansam ou dormem juntos (Horwitz e Mills, 2012). Dormir junto é 

essencialmente uma forma de interação social afiliativa. Embora, em alguns casos, possa servir 

para manter a temperatura corporal (Crowell-Davis, 2005). 

5.3. Comunicação olfativa 

A importância e a funcionalidade da comunicação olfativa é pouco compreendida, em parte pela 

fraca capacidade olfativa dos humanos e pela sua dependência na comunicação visual e verbal 

(Horwitz e Mills, 2012). Na realidade, é difícil compreender o que não pode ser experimentado 

(Beaver, 2003). 

Os gatos têm um ótimo sentido de olfato o que lhes permite identificar sinais químicos e olfativos 

(Ellis et al., 2013; Rodan, 2010). A comunicação olfativa consiste na deposição de odores 

específicos (feromonas) como forma de marcação, através da urina, das fezes ou do 

comportamento de arranhar (Horwitz e Mills, 2012). As feromonas são ácidos gordos (Ettinger e 

Feldman, 2010) produzidos por uma grande variedade de glândulas sebáceas localizadas ao 

longo do corpo, em particular na cabeça (glândulas temporais e, em zonas como queixo e lábios, 

as glândulas periorais), na região perianal (glândulas perianais), na cauda (glândulas caudais) e 

entre os dígitos. Estas transmitem informações muito específicas entre animais da mesma 

espécie (Crowell-Davis et al., 2004; Crowell-Davis, 2005; Horwitz e Mills, 2012; Vilanova,2002; 

Ellis et al.,2013; Overall, 1997). A deteção de feromonas provoca modificações no sistema 

límbico e no hipotálamo, alterando o estado emocional do animal que as perceciona (Ettinger e 

Feldman, 2010).  

A troca de odores entre indivíduos do mesmo grupo e com o meio ambiente permite o 

desenvolvimento de um odor específico de cada grupo (Crowell-Davis, 2005), e ocorre quando 

um gato toca com a cabeça, queixo ou lábios num objeto ou noutros gatos. Frequentemente, 

este comportamento é acompanhado pelo ronronar (Crowell-Davis et al., 2004). 

Quando um gato regressa à colónia após uma caçada é particularmente suscetível de ser tocado 

com o corpo por outros elementos do mesmo grupo, de forma, a assim se reestabelecer o odor 

da colónia. Com o mesmo objetivo, o gato roça-se nas pernas do proprietário quando este 

regressa a casa (Crowell-Davis, 2005). Os gatos de interior não se tocam com tanta frequência 

porque têm uma relação familiar diária e não ficam distantes uns dos outros. Não havendo a 
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necessidade de restabelecer o odor do grupo apenas precisam de se cheirar para se 

reconhecerem. Na realidade, os gatos de exterior necessitam de trocar odores com mais 

frequência, pois os mesmos sofrem uma rápida mudança, consequente da maior interação com 

o meio ambiente (Barry et al. 1999). 

A marcação facial dá-se quando o gato roça a face em objetos inanimados ou animados do seu 

ambiente, depositando feromonas faciais felinas. A fração F3 destas feromonas é utilizada para 

marcar as fronteiras e os corredores do território, promove uma estabilidade emocional talvez 

porque permite a distinção entre objetos conhecidos de desconhecidos. A fração F4 das 

feromonas faciais felinas é utilizada pelos gatos para marcar congéneres, pessoas ou outros 

animais com quem vivem (Horwitz e Mills, 2012). 

Nos gatos jovens e adultos as feromonas produzidas pelo complexo mamário têm uma ação de 

apaziguamento e são utilizadas para manter a coesão entre os descendentes. Acredita-se que 

no futuro poderá utilizar-se feromonas sintéticas análogas às do complexo mamário no 

tratamento da agressividade entre gatos que habitam a mesma casa (Cozzi et al., 2012). 

Quando os gatos tocam com a face e com a cabeça no proprietário, num objeto, noutro gato ou 

noutro animal familiar depositam feromonas produzidas pelas glândulas periorais e temporais. 

Os machos adultos costumam tocar com a cabeça em objetos e noutros animais com maior 

frequência do que os gatos imaturos. A secreção produzida por estas glândulas permite também 

saber a recetividade sexual das fêmeas (Vilanova,2002). 

Além de possuírem um grande número de recetores olfativos no epitélio nasal, os gatos 

apresentam um órgão especial designado por vomeronasal (OVN) que se localiza no palato duro, 

atrás dos dentes incisivos superiores (Horwitz e Mills, 2012). No chamado reflexo de Flehmen o 

gato abre a boca e a língua move-se para trás dos dentes incisivos superiores, onde há uma 

abertura no palato duro que comunica com o OVN (Houpt, 2011). Este reflexo aumenta as 

aberturas dos ductos nasopalatinos e ativa um mecanismo de bombeamento ou sucção que 

transporta os odores da boca ao OVN. Este órgão responde essencialmente a substâncias não 

voláteis, tais como as feromonas (Beaver, 2003). O reflexo de Flehmen permite reunir 

informações sobre o grupo social e é desencadeado pela presença de odores de outros gatos 

(Horwitz e Mills, 2012). 

5.4. Comunicação vocal 

Mais do que em outras espécies carnívoras, o gato é muito vocal e maior parte do seu reportório 

consiste em sons que promovem a aproximação de indivíduos (Rodan, 2010; Vilanova, 2002). 
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Comparativamente com os humanos, os gatos ouvem numa gama mais ampla de frequências, 

incluindo os ultrassons (Rodan, 2010). 

A vocalização dos gatos é restrita a quatro tipos de interações: agonística, sexual, de mãe para 

filho e de gato para as pessoas (Yeon et al., 2011). 

Os sons concebidos com a boca a abrir e a fechar de forma gradual produzem uma grande 

variedade de miados que ocorrem em interações amigáveis com outros gatos, cães ou pessoas 

(Crowell-Davis et al., 2004). A seguir ao ronronar, o miar é um som que o gato imite com mais 

frequência quando interage com humanos, sendo pouco frequente nas interações entre gatos. 

Portanto, é possível que seja uma resposta apreendida para chamar a atenção, pois as pessoas 

respondem quase sempre ao miar do gato reforçando, assim, este comportamento (Roda, 2010, 

Vilanova, 2002). 

O ronronar é uma saudação cordial e, em alguns casos, um pedido de atenção que ocorre 

durante as interações sociais amistosas com outros gatos ou com as pessoas. Os gatos são 

capazes de ronronar logo após o nascimento e fazem-no sobretudo quando estão a mamar. 

Dado que os gatos ronronam em circunstâncias que consideramos agradáveis, poderíamos 

imaginar que ronronar indica satisfação. Contudo, os gatos também ronronam em momentos 

particularmente dolorosos como, por exemplo, quando estão internados. Assim, podemos 

concluir que este comportamento tem como objetivo o contacto, o cuidado ou a atenção (Horwitz 

e Mills, 2012; Vilanova, 2002). 

Os sons produzidos com a boca aberta, numa posição relativamente constante, estão associados 

a momentos de agressividade (Crowell-Davis et al., 2004). Assim, nos momentos agressivos, 

ofensivos ou defensivos, os gatos miam, bufam, grunhem, sibilam, rosnam ou gritam (Rodan, 

2010).  

6. Comportamento de eliminação 

Uma das principais razões pela qual o gato é considerado um dos melhores animais domésticos 

é a sua capacidade de ser treinado para urinar e defecar num local específico dentro de casa. 

No entanto, a eliminação inadequada é um dos principais problemas de comportamento nesta 

espécie. Por isso, é crucial educar os proprietários sobre o comportamento normal de eliminação 

dos gatos e sobre as condições que a caixa da areia deve ter para satisfazer as suas 

necessidades (AAFP, 2004, Horwitz e Mills, 2012). 
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Por volta das 5-6 semanas de idade os gatinhos tornam-se independentes da mãe para urinar e 

defecar e começam a procurar um substrato para eliminarem (Overall, 2013). Nesta altura os 

proprietários devem providenciar uma caixa de areia com bordos suficientemente baixos para 

que os gatinhos possam entrar e sair. Deve localizar-se num lugar calmo e de fácil acesso. 

Quando se observa a intenção do gatinho em eliminar pode-se pegar nele de uma forma gentil 

e levá-lo até à caixa de areia. O ato de cheirar, cavar e eliminar na caixa deve ser recompensado, 

mas sem distrair o animal (Dehasse, 2005).  

Os gatos apresentam três formas de eliminação: defecar, urinar agachados ou urinar em jato 

(“spraying”). A urina que eliminam agachados, realizada num determinado substrato (caixa de 

areia no caso dos gatos de interior), apresenta um grande volume e forma uma poça circular. 

Tipicamente o gato urina duas vezes por dia e defeca apenas uma (AAFP, 2004). 

O processo de eliminação é um comportamento característico e tem uma sequência específica. 

Assim, o gato antes de eliminar cava com os membros anteriores o substrato respetivo, formando 

uma pequena depressão; depois, adquire a postura de eliminação e defeca ou urina. Após a 

eliminação o gato cava novamente e cobre o produto de eliminação. As caixas de areia largas e 

descobertas proporcionam espaços diferentes para a realização destes comportamentos (Herron 

e Buffington, 2010). 

Os gatos escolhem o local onde vão eliminar de acordo com a sua preferência ou aversão em 

relação à localização da caixa de areia e/ou ao substrato. A aversão ou preferência por 

determinado substrato pode ocorrer em simultâneo para a urina e para as fezes ou de forma 

individual, isto é, o gato pode urinar num substrato que tem aversão para defecar e vice-versa. 

As experiências anteriores e as interações sociais também influenciam na escolha do local para 

eliminar (AAFP, 2004, Overall, 2013). 

Alguns estudos indicam que quando os gatos têm a oportunidade de escolher entre uma caixa 

de areia pequena e uma de maior dimensão, estando ambas limpas, escolhem a maior. Deste 

modo, acredita-se que os gatos preferem caixas de areia grandes (Guy et al., 2014). Além disso, 

os gatos não gostam das caixas de areia cobertas, embora alguns até as possam tolerar, a 

maioria tem medo de lá entrar porque não sabe o que poderão encontrar num espaço pequeno 

e fechado. Estas, apesar de mais estéticas e cómodas para os donos, não são para o animal 

(Pereira, 2011). Na realidade, as caixas de areia mais indicadas são as destapadas e sem 

bordos, dado que possibilitam que o gato entre e saía sem dificuldades e o tamanho ideal é 

aquele que permite que o gato dê uma volta sobre si mesmo.  
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Alguns estudos concluíram que a maioria dos gatos prefere areia do tipo aglomerante e que a 

areia perfumada deve ser evitada. A areia deve ser colocada em quantidade suficiente para que 

o gato escave sem tocar no fundo da caixa, o que corresponde aproximadamente a 4 a 5 cm em 

altura de areia (Amat et al, 2008). 

As caixas de areia com limpeza automática devem ser evitadas já que os ruídos e os movimentos 

das mesmas são aversivos para os gatos. Os produtos de eliminação devem ser retirados 

diariamente e a areia deve ser completamente removida e substituída por nova todas as 

semanas. A caixa deve ser lavada mensalmente com água e sabão neutro não perfumado 

(Herron e Buffington, 2010) 

Os gatos com um maior escalão social controlam o acesso aos locais prediletos. Esta realidade 

apresenta um papel ainda mais importante nas casas em que vivem vários gatos e em que o 

ambiente social é mau. Assim, é muito importante colocar as caixas de areia em locais 

estratégicos e de fácil acesso para prevenir a eliminação inadequada (AAFP, 2004). 

 

7. Comportamento de marcação 

O gato define o território através de marcações visuais, como as marcas do arranhar das unhas 

e através de sinais olfativos, com a deposição de feromonas urinárias e corporais. Os gatos de 

interior também apresentam estes três comportamentos distintos: marcação urinária da zona 

limítrofe do território; marcação com garras em pontos bem visíveis, próximo das áreas de 

repouso; e, por último, tocam com a cabeça e com o flanco em objetos, pessoas ou outros gatos 

conhecidos, depositando feromonas que transmitem uma sensação de segurança, pelos odores 

libertados (Colin, 2010, Muller, 2010). 

7.1. Marcação com urina 

Os gatos conseguem distinguir a urina de um individuo conhecido de um desconhecido (Natoli 

et al., 2001, Vilanova, 2002). No caso da fêmea a urina indica a sua disponibilidade sexual, isto 

é, se está ou não em estro (Crowell-Davis, 2005, Pereira 2011). 

Neste tipo de marcação, os gatos adultos, principalmente os machos, pulverizam uma pequena 

quantidade de urina sobre determinados objetos normalmente verticais e bem visíveis. Adotam 

uma postura muito característica: apoiados nos quatro membros, aproximam a parte posterior do 

corpo do objeto e com a cauda em posição vertical. A urina é expelida para trás e para cima, 
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numa ação frequentemente designada por “spraying” (Horwitz e Mills, 2012; Muller, 2010; 

Vilanova, 2002). 

Observa-se com mais frequência o “spraying” nos machos inteiros, no entanto também é 

realizado por fêmeas e por gatos castrados. Também, um comportamento mais frequente em 

casas com vários gatos. Como faz parte do comportamento sexual, este comportamento está 

reduzido nos gatos castrados e, quando presente, pode ser representativo de uma situação de 

stresse, provocada pelo meio onde o gato está inserido (AAFP, 2004,Ellis et al., 2013, Horwitz e 

Mills, 2012). 

A marcação com urina desempenha uma função comunicativa muito complexa que inclui, além 

dos sinais olfativos, os visuais. Embora seja comum afirmar-se que a marcação de território é 

um sinal que mantém gatos não pertencentes ao mesmo grupo social afastados, desencorajando 

a invasão territorial, ainda não há evidências científicas que o comprovem. Provavelmente, têm 

diferentes significados, dependendo do contexto e das moléculas existentes (Crowell-Davis, 

2005, Horwitz e Mills, 2012).  

Contudo, quando o “spraying” é efetivo e os gatos não pertencentes ao mesmo grupo social não 

invadem o território, eles não precisam de repetir o comportamento de marcação. Por outro lado, 

se o intruso continuar no território o gato marca com mais frequência e em mais locais (Muller, 

2010). 

7.2. Marcação com fezes 

As fezes também podem funcionar como um mecanismo de comunicação, dado que há algumas 

evidências que defendem que as fezes podem ser utilizadas para marcar o território. De notar 

que os gatos de exterior enterram as fezes que são eliminadas no núcleo do território e deixam 

descobertas as que são eliminadas na periferia do mesmo. Contudo, não há informações que os 

gatos não pertencentes a determinada colónia abandonem a área onde se encontram as fezes 

não cobertas, algo necessário para ser considerado um verdadeiro comportamento de marcação 

territorial (Crowell-Davis, 2005). 

7.3. Marcação com garras 

Utilizar as garras para arranhar superfícies é um comportamento normal que os felinos utilizam 

para comunicar. Apesar de característico desta espécie, muitas vezes, este comportamento é 

considerado pelos donos como um comportamento inaceitável. Na verdade, eles não 
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compreendem a importância e o significado do mesmo, resumindo-o a um ato que serve apenas 

de manutenção do comprimento das garras (Pageat et al., 2012). 

O ato de arranhar objetos verticais com os membros anteriores, tais como as árvores ou os sofás, 

desempenha uma função de marcação e, consequentemente, de comunicação visual (arranhão) 

e olfativa (glândulas interdigitais). Os arranhões apresentam um maior impacto visual do que se 

fosse arrancada uma parte do objeto (Crowell-Davis, 2005), e assinala a presença e a identidade 

do gato, o que afasta os possíveis intrusos (Colin, 2010). Para além disso, os outros gatos ficam 

a saber que o individuo que arranhou aquela superfície tem força e vitalidade suficiente para o 

fazer (Crowell-Davis, 2005, Horwitz e Mills, 2012, Vilanova, 2002). 

Os gatos de exterior arranham ao longo das rotas que costumam utilizar, pelo que os arranhões 

também servem de marcos de navegação. Nos gatos de interior ou de ambiente misto quando 

este comportamento de marcação ocorre dentro de casa, o núcleo do território, ou seja, local 

seguro e protegido, pode indicar que o gato se sente inseguro. Este comportamento é 

demonstrado principalmente nas zonas de saída e de entrada de casa, locais onde o gato se 

sente mais ameaçado (Colin, 2010). 

Contudo, é preciso não esquecer que os gatos de interior e de exterior podem arranhar apenas 

para higienizar e manter as garras em boas condições e ainda para se espreguiçarem e 

alongarem os seus músculos e tendões (Horwitz e Mills, 2012). 

Os gatos arranham com mais frequência após períodos de descanso e de sono, pelo que os 

proprietários dos gatos de interior devem colocar os arranhadores próximo destes locais. Para 

além disso, como os gatos de interior também arranham para marcarem o território, arranhadores 

também devem ser colocados nos locais da casa onde recebem mais visitas (Herron e 

Buffington, 2010). 

 

8. Maneio do gato de interior 

Os gatos usam o ambiente de uma forma diferente dos outros animais. O interior da casa é 

considerado o centro do território do gato, local onde ele dorme, come, bebe e descansa, por 

isso, tem que se sentir seguro e protegido dos seus inimigos. Além disso, os gatos utilizam o 

espaço de uma forma mais tridimensional do que as pessoas ou os cães, pelo que é essencial 

fornecer um ambiente que responda às suas necessidades (Bowen e Heath, 2005). 
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8.1. Enriquecimento ambiental 

O enriquecimento ambiental é crucial para assegurar que as espécies em cativeiro vivam em 

condições fisiológicas e psicológicas satisfatórias (Damasceno e Genaro, 2014). Para que uma 

determinada alteração no ambiente seja considerada como enriquecimento ambiental, esta tem 

que promover mudanças comportamentais, fisiológicas, físicas e psicológicas associadas ao 

bem-estar (Ellis, 2009; Rochlitz, 2005). 

Diferentes tipos de estímulos podem enriquecer o ambiente dos felinos, incluindo estímulos 

sensoriais, sociais, físicos, cognitivos e alimentares (Damasceno e Genaro, 2014). 

Um ambiente enriquecido deve promover a expressão dos comportamentos naturais de 

brincadeira e de predação (Herron e Buffington, 2010). Para que um ambiente seja saudável é 

necessário 1) aumentar o espaço tridimensional, fornecer diferentes locais de descanso, 

posições elevadas, onde os gatos possam observar o ambiente, e esconderijos, onde estes se 

sintam seguros e com privacidade; 2) locais diferentes para comer, beber, defecar e urinar, 

arranhar e brincar; 3) construir uma relação positiva e previsível do proprietário para com o gato; 

e, por último, 4) respeitar a importância do sentido do olfato (Amat et al., 2008; Ellis et al., 2013; 

Mills, 2010). 

Um grande número de autores tem destacado a importância do enriquecimento visual, 

permitindo, por exemplo, o acesso a janelas com vistas para ambientes estimulantes, nos quais 

se podem observar a atividade de outras pessoas e de outros gatos. Outros autores destacam a 

observação de imagens em movimento, através da televisão, como um importante estímulo 

visual, nomeadamente, com imagens de possíveis presas (roedores, peixes, pássaros) com 

movimentos rápidos e lineares (August, 2006, Ellis e Wells, 2008). Muitas vezes, os proprietários 

encontram os gatos a olharem para a televisão, contudo é difícil afirmar que este comportamento 

é promotor de bem-estar dado que todas as situações em que o animal não consegue chegar ou 

interagir com a fonte de estímulo podem induzir frustração. Para assegurar que estes métodos 

não têm um impacto negativo no bem-estar dos gatos são necessárias mais investigações (Ellis, 

2009). 

A estimulação olfativa é considerada um promotor do bem-estar fisiológico e psicológico dos 

gatos de interior. Quando expostos a diferentes odores, mostram mais interesse pelos objetos 

quem têm “catnip” impregnado e exibem perante eles comportamentos característicos de 

brincadeira. O “catnip” é um extrato da planta Nepeta cataria que dá aos gatos uma sensação 

única de prazer (Ellis e Wells, 2001). Quanto eles se aproximam da planta começam por cheirá-

la e podem lamber, mastigar ou comer, sendo comum começarem a salivar e a roçar a cabeça 
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contra a planta, enquanto a seguram com os membros anteriores. Geralmente, este 

comportamento dura entre cinco a quinze minutos e a sensação que provoca pode persistir por 

uma hora (Beaver, 2003). Contudo, apenas 50-70% dos gatos apresentam interesse pelo extrato 

“catnip” impregnado em muitos brinquedos (Ellis, 2009). Para os gatos que gostam, estes 

brinquedos aumentam o número de horas despendidas em comportamentos ativos e diminuem 

o tempo gasto em comportamentos sedentários (Rochlitz, 2005). 

Alguns gatos gostam ainda de mastigar e ingerir uma erva comum (“erva de gato””) que ajuda na 

eliminação das bolas de pêlo, por isso, deve fornecer-se a mesma aos gatos de interior (Rochlitz, 

2005). 

O enriquecimento ambiental também é muito importante para os gatos com mais idade, pois 

promove a atividade cognitiva e retarda o aparecimento de disfunção cognitiva, que acredita-se 

ser cada vez mais frequente devido ao aumento da esperança média de vida dos gatos (Moore, 

2011).  

Os gatos de interior seguem uma ordem de prioridade para acederem aos recursos incluindo os 

que promovem o enriquecimento ambiental. Nas casas onde vivem vários gatos, uns podem 

monopolizar determinado recurso, limitando o acesso ao mesmo. Assim, quando implementado, 

deve seguir uma metodologia que facilite a igualdade no acesso de todos os indivíduos aos 

elementos enriquecedores (Damasceno e Genaro, 2014). 

8.2. Organização dos recursos 

Os gatos precisam de se sentirem seguros no seu ambiente familiar, por isso, a qualidade do 

espaço é mais importante do que a quantidade. A maior parte dos gatos são ativos e tem a 

habilidade de subir a pontos elevados da casa, onde conseguem controlar o ambiente 

envolvente. Deste modo, os proprietários devem fornecer estruturas verticais elevadas e 

plataformas para que eles se possam sentar, descansar ou dormir, tais como prateleiras ou 

arranhadores com várias plataformas. Quando o gato tem a possibilidade de descansar num 

local elevado não tem necessidade de recorrer com tanta frequência a comportamentos de 

promoção de calma, como decorrem nos casos de higiene excessiva e de bulimia (Bourgeois et 

al., 2004, Jongman, 2007, Rochlitz, 2005). 

Como os gatos passam cerca de 70% do tempo a descansar ou a dormir é importante que estas 

áreas sejam confortáveis, podendo ser revestidas, por exemplo, com almofadas ou mantas 

polares. Numa casa com vários gatos deve existir um número suficiente de locais para que todos 

possam repousar confortavelmente (Amat et al, 2008, Herron e Buffington, 2010, Rochlitz, 2005). 
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Face a uma alteração do ambiente ou em resposta a determinado estímulo os gatos têm a 

necessidade de se esconderem, para se sentirem protegidos e isolados. Neste sentido, é 

importante fornecer locais para eles poderem expressar este comportamento natural, tais como, 

caixas de cartão e camas, colocadas de preferência em locais elevados. O gato sente-se mais 

seguro se não conseguir ver uma potencial ameaça, do que se tiver todo o corpo escondido (Ellis 

et al., 2013, Rochlitz, 2005). 

O local da alimentação deve ser calmo e situado longe de outros animais ou de determinados 

eletrodomésticos (frigorifico, máquinas de lavar, aspirador) que podem começar a trabalhar e 

fazer barulho de uma forma imprevisível (Herron e Buffington, 2010).  

No ambiente doméstico o alimento é habitualmente fornecido em taças, numa apresentação 

muito diferente da encontrada no meio ambiente. Tal facto não encoraja o comportamento natural 

de alimentação, dado que, antes de consumir a presa, o gato tem de a procurar, capturar e matar. 

Este regime alimentar não natural altera por completo a organização do tempo diário e a 

sequência do regime alimentar. Para isso, é importante fornecer vários locais de alimentação 

para que o gato possa procurar o alimento. Os dispensadores de comida interativos promovem 

a estimulação cognitiva e mimetizam a captura da presa. Deste modo, bolas dispensadoras de 

alimento, puzzle’s ou labirintos podem servir como comedouro (Damasceno e Genaro, 2014; 

Ellis, 2009; Schroll, 2010). 

Os gatos preferem beber longe da área da alimentação e, tal como a comida, é necessário 

distribuir taças de água por diferentes locais da casa. Alguns gatos gostam de estar numa 

posição ligeiramente baixa enquanto bebem e outros preferem beber de água corrente, através 

de uma torneira ou de uma fonte de água (Rochlitz, 2005). 

Como já foi referido anteriormente, os gatos necessitam de locais para arranhar e depositarem 

sinais olfativos e visuais, pelo que os arranhadores devem ser colocados em mais do que uma 

divisão da casa e, de preferência, em locais próximos da entrada da casa e da área de descansar 

e de dormir (Rochlitz, 2005). No mercado existem diferentes tipos de arranhadores com formas 

verticais e horizontais, feitos de corda de sisal ou cartão canelado (August, 2006). 

Se existirem vários gatos na mesma casa, e principalmente se estes não tiverem um bom 

relacionamento, é importante que todos tenham um acesso fácil aos locais de alimentação e de 

eliminação e que existam locais em número suficiente onde os gatos se possam esconder e 

dormir. Os felinos domésticos ficam mais confortáveis se comerem de taças separadas e em 

locais diferentes dos outros coabitantes já que são caçadores solitários (Herron e Buffington, 

2010). 
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A caixa de areia deve ser colocada num local calmo e de fácil acesso para o gato, tal como se 

verifica para a área de alimentação, o local de eliminação não se deve localizar num local de 

passagem nem próximo de eletrodomésticos (Amat et al, 2008). O número mínimo de caixas que 

deve existir numa casa é igual ao número de gatos mais um (n+1) e devem estar distribuídas por 

locais diferentes da casa (Agustín, 2008, Neilson, 2004). 

Criar barreiras visuais pode ser uma opção para uma casa com vários gatos, pois permite que 

determinado gato saia do ponto de visão de outro. Uma forma de prevenir os problemas de 

comportamento em casas em que vivem vários gatos é cada um ter acesso a dois locais de 

descanso, um escondido e outro elevado do solo, com vista privilegiada para o resto do seu 

habitat. Também é importante que os locais de descanso estejam distantes uns dos outros (Ellis 

et al., 2013, Rochlitz, 2005). Considera-se que a distância social mínima deve ser de 1 a 3 metros, 

tanto na horizontal como na vertical (Herron e Buffington, 2010). 

8.3. Feromonas sintéticas 

As feromonas faciais desempenham um efeito calmante sobre o animal e inibem outras formas 

de marcação (com a urina e com as unhas). A utilização de feromonas sintéticas, análogas de 

F3 (Feliway®) e F4 (Felifriend®) são uma ferramenta terapêutica em certos problemas de 

comportamento (Bowen e Heath, 2005; Vilanova,2002). 

A introdução de feromonas sintéticas no ambiente onde os gatos vivem promove o seu bem-

estar. O Feliway® é conhecido por ajudar a reduzir os níveis de ansiedade e o Felifriend® é 

utilizado para promover interações interespecíficas e intraespecíficas positivas, sendo 

particularmente importante na introdução de novos gatos em casas onde já existam (Camps e 

Fuentes, 2008, Ellis, 2009). 

O Feliway® é análogo das feromonas faciais felinas que são depositadas quando o gato se sente 

confortável no seu ambiente. Por este motivo, é muitas vezes utilizado para reduzir a marcação 

com urina, já que o gato não marca nos locais onde deposita as feromonas faciais. Assim, o 

Feliway® funciona como um antagonista da marcação com urina (Herron, 2010). Pode ser 

utilizado para diminuir a agressividade intraespecífica e os níveis de ansiedade nas casas em 

que coabitam vários gatos e entre os quais existe tensão social (Camps e Fuentes, 2008). 

Estudos corroboram que as feromonas sintéticas nos ambientes stressantes têm efeitos 

calmantes e permitem diminuir a ansiedade, o medo e a agressão, aumentando os processos 

normais de higienização por lambedura (“grooming”) e de ingestão de comida (Roda et al., 2011). 
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8.4. Brinquedos  

Os brinquedos devem privilegiar o comportamento natural do gato e fortalecer a relação entre o 

proprietário e gato (Hall et al., 2002; Jongman, 2007). Quando promovemos a estimulação física 

e mental dos gatos estamos a melhorar em mais do que um sentido a forma como eles vivem, 

pois os proprietários que brincam e interagem melhor com os seus gatos estão mais propensos 

para mantê-los e para investir neles (Overall, 2004). 

O comportamento de brincadeira compartilha muitas características do comportamento 

exploratório (Hall et al., 2002) e é muito semelhante ao que desempenham na natureza na 

sequência da predação. Por vezes e de forma incorreta, os proprietários encorajam este 

comportamento com partes do seu próprio corpo, como mãos e pés, reforçando a sequência de 

predação (perseguição, ataque e mordedura), o que pode desencadear episódios de agressão 

por brincadeira. Assim, os proprietários devem utilizar brinquedos que permitam manter a 

distância entre o gato e o seu corpo (Herron e Buffington, 2010). 

Os gatos brincam mais com brinquedos pequenos do que com grandes, os quais são 

normalmente evitados. Esta preferência está relacionada com o comportamento predatório, pois 

é menor a probabilidade de matar uma grande presa. Aparentemente, os gatos que não têm a 

possibilidade de caçar não distinguem o comportamento predatório do comportamento de 

brincadeira e tratam os brinquedos como se fossem presas (Hall e Bradshaw, 1998).  

Exemplos de brinquedos que enriquecem o dia-a-dia dos gatos são: varas com bonecos 

pendurados por um fio na sua extremidade, túneis com bolas penduradas no seu interior, 

brinquedos com “catnip”, bonecos que vibram, bolas de papel de prata e apontadores de luz. A 

utilização destes últimos deve ser moderada e a brincadeira deve terminar sempre com uma 

recompensa, como um biscoito ou um outro brinquedo, para que o gato não se sinta frustrado 

pelo facto da caça não ser efetiva (Camps e Fuentes, 2008, Herron e Buffington, 2010). 

 

9. Introdução de novos gatos 

Como o gato é um animal solitário, ele vive bem sozinho, por isso, quando um proprietário decide 

adquirir um novo gato quando já tem outro gato em casa deve ter consciência de que esta 

introdução não é uma escolha do gato residente. Alguns gatos toleram bem a introdução de um 

novo, mas outros podem não tolerar a partilha de território e, neste caso, há uma grande 

probabilidade de surgirem problemas de comportamento associados ao medo e à ansiedade, 

podendo a interação forçada resultar em agressões. Em qualquer caso, a introdução do novo 
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elemento deve ser progressiva e feita de forma apropriada (Agustín, 2008; Bowen e Heath, 2005; 

Horwitz e Mills, 2012; Levine et al. 2005). 

Inicialmente, o novo animal deve ficar numa divisão da casa separada, o que permite que cada 

gato se adapte ao odor e ao barulho do outro. Trocar objetos entre as duas divisões, tais como 

brinquedos e mantas dos locais de descanso (impregnados com o odor dos gatos), ajuda-os a 

conhecerem-se melhor e aumenta a curiosidade sobre o outro gato (Agustín, 2008; AAFP, 2004). 

 

10. Principais alterações e doenças do comportamento 

Nos últimos anos, com o aumento do número de gatos nos nossos lares, onde em alguns países 

já ultrapassou o número de cães, aumentaram também os problemas de comportamento 

(Pereira, 2011, Amat et al., 2009). 

Contudo, muitos dos problemas relatados não constituem um verdadeiro problema de 

comportamento desta espécie, mas sim para o proprietário, que considera problemáticos 

determinados comportamentos que, na realidade, fazem parte do comportamento normal do gato 

(Jongman, 2007). Devemos ter em conta que as alterações comportamentais são uma causa 

importante na falha da relação entre gato e dono, levando ao abandono de animais, à entrega 

em associações ou ao pedido de eutanásia (Santos, 2014). 

Os problemas de comportamento afetam diretamente o bem-estar dos animais e alguns deles 

estão associados ao medo e à ansiedade (Fatjó et al., 2006). 

A literatura indica que os principais problemas de comportamento, reportados pelos proprietários, 

são a eliminação inadequada, a utilização das garras para arranhar superfícies, a agressão, os 

comportamentos compulsivos, a atividade e a vocalização excessiva e a presença de medo, 

ansiedade e fobia (Amat et al., 2009, Jongman, 2007). 

Em Portugal, os principais problemas de comportamento reportados pelos proprietários são: a 

eliminação inadequada, a agressão entre gatos, a agressão dirigida a pessoas, a vocalização 

excessiva, os comportamentos compulsivos e a presença de medo ou fobias. Por outro lado, os 

principais problemas de comportamento diagnosticados são: a agressão para com gatos 

familiares, a eliminação inadequada, a agressão por medo, a agressão por brincadeira, a 

agressão predatória, a agressão relacionada com frustração, a presença de medo e fobias e os 

comportamentos compulsivos (Santos et al., 2013). 
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10.1. Eliminação em locais inapropriados 

A eliminação em locais inapropriados é considerada o problema de comportamento mais 

frequente (Cottam e Dodman, 2007; Jongman, 2007; Neilson, 2004). A falha da utilização da 

caixa de areia é a principal razão para o abandono e a eutanásia dos gatos (Guy et al., 2014). 

Antes de pensarmos num problema comportamental deveremos sempre descartar a causa 

médica. Por isso, é essencial promover um exame físico completo, um painel de análises e outros 

exames complementares, para diferenciar um problema orgânico de um comportamental 

(Horwitz, 1997; Pereira, 2011). 

Existem dois tipos de comportamentos relacionados com a eliminação inapropriados: os 

comportamentos de não marcação, considerados como eliminação inapropriada propriamente 

dita, em que a intenção é apenas de esvaziar a bexiga e o intestino; e os comportamentos de 

marcação que são associados sobretudo à marcação com urina (“spraying”), em que a urina é 

depositada como forma de comunicação, em jato e num pequeno volume e os proprietários 

referem um uso normal da caixa de areia (Horwitz and Mills, 2012; Neilson, 2004a; Pereira 2011). 

Para diferenciarmos estes dois comportamentos é importante adquirir informações sobre a 

frequência e o padrão da eliminação, a localização e o tipo de caixa de areia, as características 

do substrato, a existência de uma experiencia negativa e possíveis alterações no ambiente social 

(Horwitz,1997, Neilson, 2004, Pereira 2011). 

A eliminação inadequada propriamente dita pode ocorrer porque as características da caixa, da 

areia e/ou do local onde se encontra não satisfazem as necessidades do gato e ele escolhe outro 

local para eliminar (Guy et al., 2014, Amat et al., 2009). As queixas mais comuns relacionadas 

com a eliminação inadequada são: 1) a não utilização da caixa de areia; 2) a utilização da caixa 

de areia apenas para urinar ou defecar, mas nunca para as duas coisas; 3) eliminar ao lado da 

caixa; e 4) eliminar no local correto, mas não cobrir as fezes ou a urina. Tudo isto pode ser 

representativo de um comportamento normal, mas quando ele representa uma alteração do 

padrão do comportamento daquele animal, pode sinalizar um problema de comportamento 

(Overall, 2013a). 

A marcação com urina (“spraying”) é mais comum em machos inteiros, embora possa ocorrer em 

gatos castrados e em fêmeas, e há uma tendência para que um ou mais locais sejam 

repetidamente marcados. Os comportamentos de marcação dos gatos de interior são 

comumente reportados como mecanismo de redução da ansiedade. As principais razões para 

começarem a manifestar marcação com urina são: mudança de casa, mudanças na rotina diária, 

redecoração do ambiente em que este vive, encontros agonísticos com outros gatos (dentro e 
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fora do seu território).Vários estudos reportam que com o aumento do número de gatos na 

mesma casa, aumenta também a tendência para a marcação com urina por um ou mais gatos 

(Neilson, 2004a;Pereira, 2011). 

10.2. Agressão dirigida a pessoas e a outros gatos 

A agressão é um problema muito grave, pois pode provocar danos a pessoas e a outros animais 

(AAFP, 2004). 

Na realidade, a agressão é um problema frequente tanto nas casas em que coabitam vários 

gatos, como também naquelas em que vive um apenas, onde neste caso a agressão é sempre 

dirigida ao proprietário. Muitas agressões são variações do comportamento normal do gato e, 

por isso, é muito importante educar o proprietário para a prevenção destes comportamentos 

(Beaver, 2004). 

A agressão predatória é precedida de perseguição e, habitualmente, o ataque é dirigido para os 

pés da pessoa em movimento (Houpt, 2011). Estes episódios também ocorrem por brincadeira, 

em ambientes pouco enriquecidos ou com gatos que foram estimulados pelos donos a brincarem 

com as mãos e com os pés (Santos, 2014). Neste caso, geralmente a mordedura está inibida 

(Houpt, 2011). Contudo, nem sempre conseguimos diferenciar estes dois tipos de agressão. Se, 

o gato é jovem e não tem outro gato para brincar, é provável que seja uma agressão por 

brincadeira (Beaver, 2004). 

Qualquer gato que não tenha a possibilidade de canalizar o comportamento predatório para um 

contexto adequado, pode apresentar este tipo de agressividade (Santos, 2014). De facto, não é 

possível eliminar um comportamento tão instintivo, mas é possível redirigi-lo para brinquedos 

apropriados, resistentes às garras e aos dentes (Beaver, 2004). Assim, é muito importante 

educar os proprietários para não encorajarem este comportamento, nem utilizarem as mãos e os 

pés para brincarem com o gato (AAFP, 2004). 

O gato pode reagir agressivamente numa situação em que sinta medo. Nestes casos, antes de 

responder com agressividade tenta evitar ou fugir da interação o que, muitas vezes, não é 

possível porque o gato está confinado. Em algumas situações, pode responder de outras formas, 

como ficar completamente imóvel ou mostrar um comportamento descontextualizado. 

Reconhecer quais são as situações que induzem medo é importante, para evitá-las. Quando não 

é possível evitar, o melhor a fazer é ignorar estes comportamento e não tentar acalmar o gato, 

pois tal ato pode levar a um episódio de agressão redirigida (Beaver, 2004). 
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Depois do estímulo inicial, o gato permanece reativo, por um longo período, e pode tornar-se 

ainda mais reativo e agressivo, se for manipulado durante esse período. A agressão redirigida 

ocorre quando o estímulo responsável pelo comportamento agressivo não está acessível ao gato 

e este redirige a agressão para um estímulo alternativo, seja uma pessoa ou um animal que 

esteja na sua proximidade. A agressividade redirigida é interpretada pelo proprietário como um 

ataque súbito e imprevisível de um animal que tem um comportamento normal (Vilanova, 2002). 

Classicamente, ocorre quando a vítima (pessoa ou animal) se aproxima ou toca, acidental ou 

intencionalmente, num gato que está reativo (Camps e Fuentes, 2008, Landsberg et al., 2013). 

10.3. Vocalização excessiva 

A vocalização excessiva é comum depois de uma mudança dramática na rotina do gato. As 

vocalizações apreendidas tornam-se num problema, pois são quase sempre reforçadas pelo 

proprietário. Por exemplo, alguns gatos têm a tendência de começar a miar de madrugada e os 

donos para evitarem o barulho, levantam-se da cama e dão lhes de comer. Quando os 

proprietários ignoram este comportamento, as vocalizações aumentam (Beaver, 2003). 

Alguns estudos concluíram que a vocalização do gato aumenta em situações de stresse 

provocadas pela ausência do dono, o que sugere que podem também estar relacionadas com a 

ansiedade por separação, de forma semelhante ao que ocorre nos cães (Edwards et al.,2007). 

Noutros casos, a vocalização excessiva pode estar relacionada com outros problemas de 

comportamento como é o caso da disfunção cognitiva felina (Beaver, 2003). 

10.4. Comportamentos compulsivos 

Os distúrbios compulsivos compreendem a realização de comportamentos repetitivos. Estes 

comportamentos são observados numa grande variedade de espécies selvagens e domésticas 

que vivem em cativeiro e estão frequentemente associadas a mau estar (Tynes e Sinn, 2014). 

As enfermidades médicas podem resultar ou contribuir para os comportamentos repetitivos, por 

isso, o tratamento das condições concomitantes ou subjacentes são uma parte crítica do plano 

de tratamento dos comportamentos compulsivos. Por outro lado, os comportamentos repetitivos, 

que não são causados por condições médicas, resultam, provavelmente, da ansiedade 

provocada por sentimentos de conflito ou de frustração. Os fatores ambientais têm uma grande 

importância em todos os problemas de comportamento dos felinos e em especial nos 

comportamentos compulsivos. Para um gato é muito prejudicial viver num ambiente com grande 

proximidade de outros gatos que não pertençam ao mesmo grupo social, fora ou dentro de casa, 
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e com um controlo limitado dos recursos e do território (Bowen e Heath, 2005; Tynes e Sinn, 

2014). 

Os comportamentos compulsivos nos gatos estão, normalmente, associados à chamada 

alopecia psicogénica, resultante de uma lambedura exagerada (“overgrooming”), especialmente 

na face medial dos membros posteriores (van den Bos, 1998; Vilanova, 2002).  

 

11. Medicina interna e medicina comportamental 

Os veterinários têm um papel fundamental na proteção do bem-estar dos gatos. Por isso, devem 

a cada consulta observar objetivamente o comportamento do gato e educar os proprietários 

sobre o comportamento felino. Analisar o comportamento de uma forma consistente a cada 

consulta e estar alerta sobre potenciais modificações de comportamento permite que muitos dos 

problemas de comportamento sejam prevenidos ou que sejam detetados de forma precoce. 

Também pode ser útil pedir aos clientes a monitorização de determinado comportamento, 

incluindo a gravação por vídeo (Fatjó, 2008, Overall, 2013). 

Usualmente, os veterinários clínicos são os primeiros a serem consultados sobre os problemas 

de comportamento. Contudo, a falha de informação entra em conflito com a função que o médico 

veterinário desempenha no fornecimento de informações aos proprietários sobre o 

reconhecimento dos problemas de comportamento numa fase inicial (Fatjó et al., 2006). Mesmo 

que não existam distúrbios comportamentais, o médico veterinário deve considerar que os 

proprietários precisam da sua ajuda e dos seus conselhos (Heidenberger, 1997). 

Apenas conhecendo as necessidades dos animais doentes podemos providenciar tratamentos e 

cuidados de saúde adequados. Precisamos de tentar “pensar como um gato”, interpretando o 

comportamento na perspetiva do animal. É fundamental, que o veterinário clínico saiba um pouco 

do comportamento desta espécie, tão especial, atualmente considerada como o animal de 

companhia de eleição do século (Pereira, 2011, Rodan et al., 2011). 

Todas as afeções físicas podem afetar o comportamento, por isso, o comportamento também 

pertence à medicina interna e a medicina comportamental ocupa um nicho único, muitas vezes 

ignorado (Overall, 2004). Assim, quando se verificam alterações de comportamento na consulta 

de rotina é importante pesquisar as causas médicas subjacentes (Bowen e Heath, 2005). 

Por outro lado, antes de considerarmos que o animal tem um problema de comportamento, é 

necessário excluir todas as causas médicas que podem estar na origem de determinada 

alteração de comportamento. Não podemos esquecer, que o stresse afeta tanto a saúde física 

como a psíquica. Altera o sistema imunitário e pode contribuir ou exacerbar afeções 
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dermatológicas, gastrointestinais, respiratórias, cardíacas e neurológicas, tal como as doenças 

comportamentais. Para completar o ciclo, os problemas médicos que causam dor, desconforto 

ou irritabilidade, provocam stresse e ansiedade. Muitas vezes, a resposta terapêutica pode ser 

uma ajuda inestimável de diagnóstico (Landsberg et al., 2013; Stella et al., 2013).  

Nos problemas de comportamento, a linha que separa a origem médica da não médica é cada 

vez mais ténue, à medida que se descobre mais sobre os mecanismos comportamentais (Horwitz 

e Mills, 2012). 

Os gatos são mestres em esconderem a doença e a dor, podem estar doentes sem que ninguém 

se aperceba. Por isso, as consultas de rotina e os exames complementares de diagnóstico são 

necessários para detetar, o mais cedo possível, os seus problemas de saúde. Contudo, muitos 

gatos não recebem os cuidados médicos necessários, porque os seus proprietários consideram 

que uma ida à clínica envolve um processo complicado e difícil, que começa na colocação do 

gato na transportadora. Por outro lado, as visitas que provocam stresse para o gato, fazem com 

que a ligação especial, existente entre o gato e o proprietário, não seja preservada. Assim, é 

essencial praticar uma medicina que promova uma experiência agradável para os gatos (Rodan, 

2009). 

 

12. Medicina preventiva 

Por vezes, os veterinários concentram-se tanto nas necessidades físicas dos animais que 

esquecem-se das necessidades comportamentais, as quais devem fazer parte da sua rotina 

médica (NAVC PGI, 2005). 

Carney et al. (2012) consideram que a medicina veterinária é uma combinação da ciência com 

arte. A investigação científica permite melhorar o diagnóstico e o tratamento, enquanto a arte 

possibilita identificar o estado mental do paciente. Providenciar bem-estar aos animais doentes 

é tão importante como a ciência médica. 

O comportamento do gato e a forma como este lida com o conflito e com o stresse é muitas 

vezes mal interpretado pelos proprietários. Assim, os veterinários podem ajudar a criar uma 

expectativa mais realista sobre o comportamento felino. Para melhor aconselhar, é fundamental 

educar toda equipa veterinária para as características comportamentais únicas do gato (Roda et 

al., 2011). 

A maior parte dos clientes não tem a capacidade para avaliar os conhecimentos médicos da 

equipa veterinária, mas tem a capacidade de observar a habilidade, a confiança, o respeito e a 

eficiência com que trabalham com o seu gato. Um bom maneio do paciente e um bom 
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esclarecimento do cliente demonstram um bom conhecimento do comportamento felino. Todavia, 

os clientes estarão mais dispostos a usufruírem dos cuidados veterinários, incluindo os 

tratamentos terapêuticos e preventivos mais dispendiosos, se as idas ao veterinário forem 

agradáveis. Quando os gatos estão relaxados e calmos permitem a realização de um melhor 

exame físico possibilitando, assim, que os proprietários fiquem mais focados nas recomendações 

médicas (AAFP, 2004). 

12.1. “Kitten classes” 

 Embora as “kitten classes” ainda não tenham sido formalmente estudadas, acredita-se que 

possam ajudar a prevenir alguns fatores de risco relacionados com o aparecimento de problemas 

de comportamento, uma vez que permitem educar os proprietários sobre o comportamento 

natural dos gatos, acabando com algumas espectativas irrealistas ou inapropriadas do papel do 

gato como animal de companhia (Seksel e Dale, 2012). 

Estas aulas devem estar adaptadas à prática clínica de cada veterinário e aos gatinhos 

envolvidos. Estes devem ter entre 8 a 10 semanas de vida e devem ser recrutados aquando da 

primeira consulta. Geralmente, a duração de cada aula é de uma hora e estas são realizadas 

uma vez por semana, durante um período de 2 ou 3 semanas. Os proprietários que tenham gatos 

com mais de 14 semanas de idade devem ser encorajados para assistirem às “kitten classes”, 

mas sem levarem os animais (Horwitz e Mills, 2012). 

As aulas também ajudam a acabar com o mito de que os gatos não podem ser treinados. Na 

verdade, as “kitten classes” dão aos clientes as ferramentas necessárias para moldar o 

comportamento que pretendem que o gato tenha. Nestes encontros, os gatinhos aprendem a 

brincar uns com os outros e são apresentados a diferentes pessoas, de diferentes idades e 

sexos. Tudo isto, acompanhado com reforços positivos, ajuda-os a adaptarem-se a todas as 

alterações que possam surgir na família e no ambiente das suas casas, preparando-os para uma 

vida sem medo de ruídos, de pessoas, de lugares e de experiências novas. Além disso, as “kitten 

classes” ao decorrerem numa clínica ou hospital veterinário, permitem que eles associem a vinda 

a este local a algo positivo (AAFP, 2004). 

12.2 Cuidados na ida à clinica veterinária 

Um dos fatores que leva os proprietários a desistirem de levar o gato à clínica veterinária é a 

dificuldade de o colocar numa transportadora (Baralon,2012). 
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Os gatos devem estar adaptados a viajarem de carro, para que o stresse que acompanha as 

idas à clinica veterinária diminua. O objetivo é que o gato aprenda a associar a transportadora a 

algo agradável e que entre nela de forma voluntaria. A transportadora, dotada de uma cama 

macia e confortável, deve ser um objeto familiar e deve fazer parte do mobiliário da casa. Se o 

gato responder favoravelmente a biscoitos, ao “catnip” ou a brinquedos, podemos usá-los como 

um reforço positivo, colocando-os dentro da transportadora, para que o gato se sentia encorajado 

a entrar nela (Rodan, et al. 2011). 

Quando a transportadora faz parte do ambiente doméstico os gatos deixam de associá-la apenas 

às idas ao veterinário (Horwitz e Mills, 2012). Assim, eles começam ver a transportadora como 

um local seguro dentro e fora de casa. As melhores transportadoras são aquelas que têm duas 

aberturas, uma superior e outra frontal, pois as que permitem a remoção da parte superior 

possibilitam que o gato seja examinado sem sair da transportadora. Nunca devemos “expulsar” 

o gato da transportadora (AAFP, 2004). 

No dia da consulta, para evitar o stresse da perseguição e da captura, o animal deverá ser atraído 

para uma pequena divisão da casa, antes do proprietário ir buscar a transportadora. O auxílio 

das feromonas sintéticas pode ser útil (Colin, 2010). Neste caso, o proprietário deve vaporizar a 

transportadora com as feromonas (Feliway spray®), cerca de 30 minutos antes de introduzir o 

gato (Horwitz e Mills, 2012). 

Relativamente ao transporte de carro, os gatos devem estar habituados ao levantamento da 

transportadora, necessário para entrar e sair do carro. Durante a viagem, a transportadora deve 

ir segura, colocada no chão ou no assento com o cinto de segurança. Pode ser necessário 

colocar uma toalha por cima da transportadora para que o gato se sinta mais seguro (Roda et 

al., 2011). 

Quando o gato hospitalizado regressa à sua casa e existem mais gatos, o primeiro pode ser alvo 

de reações agressivas e ansiosas por parte dos outros gatos residentes, uma vez que o odor 

familiar foi substituído por odores hospitalares. Em alguns casos, para restabelecer o odor do 

grupo pode ser necessário passar uma toalha pelo corpo dos gatos residentes e depois passar 

essa mesma toalha pelo gato hospitalizado. Contudo, nos casos mais graves, pode ser 

necessário cumprir na totalidade, ou em parte, o protocolo utilizado para a introdução de um novo 

gato (Horwitz e Mills, 2012). 
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12.3. Maneio do gato em consulta 

Devemos providenciar um ambiente calmo na receção. Assim, pode ser necessário definir um 

horário específico para as consultas dos gatos, como forma de eliminar os latidos e a excessiva 

atividade dos pacientes caninos. Idealmente, os gatos deveriam ter uma sala de espera só para 

eles (Roda, 2009). 

Na prática clínica, é muito importante reconhecer o medo e ansiedade, através das posturas 

corporais e das expressões faciais, o que permite evitar que os comportamentos de 

agressividade escalem (Roda et al., 2011). 

A aproximação ao paciente felino deve ser calma e lenta. No primeiro contacto, não devemos 

olhar o gato nos olhos e, antes de o retirarmos da transportadora, devemos falar com ele e 

acariciá-lo se ele o permitir. Depois, devemos passar as mãos pelos locais onde as feromonas 

faciais são libertadas (Riccomini et al., 2006). Também pode ser benéfico a colocação de 

difusores de feromonas sintéticas na clínica e a sua utilização em “spray” nos materiais que vão 

ser utilizados, tais como as toalhas de contenção. Neste caso, as mesmas devem ser 

vaporizadas 30 minutos antes da sua utilização (Roda et al., 2011). 

Sempre que temos um gato como paciente devemos dar-lhe a oportunidade para que ele se 

adapte e explore o novo ambiente, permitindo que seja ele aproximar-se do veterinário. Assim, 

enquanto obtemos o motivo da consulta e a história clínica, podemos deixar a parte superior da 

transportadora e a porta abertas. Por outro lado, é importante não esquecer que o melhor lugar 

para examinar um gato, é onde ele quer estar (Rodan, 2009). 

Embora, o exame físico deva começar “pelo nariz e acabar na cauda”, quando temos gatos 

ansiosos ou medrosos, a ordem pode necessitar de uma mudança (NAVC PGI, 2005). Assim, 

devemos começar pelos procedimentos menos invasivos e acabar com aqueles que são mais 

incómodos para o gato, como por exemplo, a medição da temperatura rectal. As superfícies de 

inox devem ser evitadas porque são frias, barulhentas, escorregadias e refletoras. O gato deve 

ser sempre manipulado numa superfície não escorregadia, tal como uma toalha ou manta, que 

permitem que ele se agarre. Os materiais usados devem ser de algodão, para impedir a 

eletricidade estática (Harvey, 2007; Riccomini et al., 2006). 

Todos os procedimentos devem ser feitos onde o gato se sinta mais confortável e o contacto 

físico deve ser o mínimo possível, a menos que o gato o solicite. Para o imobilizar deve evitar-

se a prega de pele do pescoço como meio de contenção, optando antes por conter o gato numa 

toalha que cubra os olhos e as orelhas, pois esta técnica ajuda-o a sentir-se mais seguro. As 

injeções devem ser aquecidas à temperatura ambiente antes de as inocular, utilizando de 
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preferência uma agulha fina. No momento da inoculação o gato deve ser distraído com biscoitos 

ou se tolerar com festas entre as orelhas (Landsberg, 2013; Colin, 2010). 

12.4. Maneio do gato hospitalizado 

Respeitar o bem-estar do gato hospitalizado melhora a sua recuperação, o recobro de uma 

cirurgia ou a eficácia de um tratamento. Por isso, é essencial que o gato se sinta protegido e 

seguro enquanto está internado (Carney et al., 2012). 

Para reduzir o medo e o stresse, a zona do seu internamento deve ser separado da dos cães. O 

maior problema na construção de um lugar onde os gatos se sintam seguros, é que este tem que 

ser fácil de limpar e desinfetar, para além de assegurar a monitorização do animal (Ellis et al., 

2013). 

A temperatura do internamento deve rondar os 22ºC e os 24ºC. As jaulas devem ter uma frente 

ampla, mas não devem ser demasiado profundas para facilitar o acesso às mesmas. Os gatos 

preferem estar alojados a um nível elevado do solo e o contacto visual com outros animais deve 

ser evitado. Devem ser colocados longe de portas de entrada, telefones e outros barulhos. As 

jaulas de inox, embora sejam fáceis de limpar e desinfetar, são frias, barulhentas e refletoras, 

por isso devem ser evitadas (Riccomini et al., 2006). Pode ser útil deixar a transportadora do gato 

no interior da jaula (Landsberg, 2013) ou colocar caixas de cartão no interior das jaulas para que 

o gato tenha privacidade e se sinta mais seguro (Moore e Bain, 2013; Riccomini et al., 2006). 

A diminuição da intensidade de luz deve ser considerada, pois ajuda a acalmar os gatos ansiosos 

e encoraja-os a descansar, bem como a música clássica. As jaulas, habitualmente, destinadas 

aos gatos são excessivamente pequenas, tendo em média 48 cm de largura, o que não permite 

uma separação suficiente entre as zonas de alimentação, de eliminação e de repouso. 

Idealmente as jaulas deveriam ser maiores para que a distância entre as diferentes zonas fosse 

no mínimo de 50 cm e deveriam ter dois níveis. Para o gato se sentir melhor quando está 

internado, os proprietários devem deixar objetos familiares, tais como, a cama, os brinquedos, a 

comida ou mesmo a caixa de areia. O microclima de cada jaula deve ser adaptado às 

necessidades individuais do paciente, por exemplo, os gatos geriátricos ou em recobro de uma 

sedação, necessitam de uma temperatura mais elevada. Se as necessidades dos gatos 

internados não forem contempladas a anorexia pode manifestar-se colocando em causa a sua 

recuperação. O recurso às feromonas sintéticas é essencial, em alguns casos, para aumentar o 

comportamento de higiene e a ingestão de comida (Carney et al., 2012; Bourgeois et al., 2004). 
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II- Objetivos 

O propósito mais importante da medicina é curar as afeções orgânicas e psicológicas, evoluindo 

com o sucesso dos tratamentos instituídos. Ao longo do diagnóstico e do tratamento de 

determinada doença há uma perceção dos fatores que contribuíram para a sua manifestação. 

Por vezes, por melhor que seja a medicina realizada, a cura efetiva não é possível. Assim, a 

preocupação deve recair nos fatores influenciadores impedindo, em alguns casos, a 

manifestação de determinada doença, pois sem dúvida que “é melhor prevenir do que curar”. 

Neste contexto, é importante apostar numa medicina preventiva, estudar, investigar e aferir onde 

e como podemos melhorar. Deste modo, o tema justifica-se pela importância da medicina 

preventiva no exercício da medicina veterinária, especialmente no campo comportamental.  

As alterações e as doenças do comportamento quebram o fator mais importante na existência 

dos animais de companhia, a relação entre o animal e o proprietário. Perante ela, a negligência, 

o abandono e a eutanásia ocorrem. Além de serem atos cruéis e desumanos, promovendo mau 

estar nos animais e situações de sacrifício, o exercício da medicina veterinária é colocado em 

causa. É essencial e urgente prevenir todas estas situações.  

A elaboração desta dissertação tem como objetivo aferir as condições atuais de maneio da 

população dos gatos de interior. Uma vez que um maneio inadequado e um ambiente 

empobrecido são fatores preponderantes no aparecimento de alterações e doenças do 

comportamento nesta espécie.  

Assim, os principais objetivos deste trabalho são: 

1. Identificar que elementos existem no ambiente dos gatos de interior, como os recursos 

estão organizados e como ocorre o seu maneio. 

2. Identificar possíveis falhas nos critérios do ponto anterior.  

3. Verificar as possíveis consequências destas falhas e sua relação no aparecimento de 

alterações e doenças do comportamento dos gatos. 

4. Saber que entidades esclarecem os proprietários sobre o comportamento do gato. 

5. Através dos resultados, implementar medidas preventivas, tornando-as também numa 

parte integrante da medicina interna. 
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III-  Material e Métodos 

1. Critérios de inclusão 

No presente estudo foram incluídos os proprietários de gatos que visitam ou que tenham visitado 

o Hospital de Referência Veterinário Montenegro localizado no distrito do Porto (local onde foi 

realizado o estágio final da autora) e seis clínicas da mesma região. Todos estes locais 

referenciam problemas de comportamento para a Médica Veterinária Isabel Santos (co-

orientadora desta dissertação) que tem especial interesse na área da medicina comportamental 

de cão e gato, realizando consultas de comportamento nestas espécies de animais. 

O motivo dos critérios de inclusão deve-se ao fato de que os proprietários que consultam 

regularmente o médico veterinário preocupam-se com os seus animais e, por isso, apresentam 

uma maior sensibilidade para a manutenção do bem-estar dos seus gatos. Por este motivo, 

acredita-se em resultados mais fidedignos e representativos da realidade atual do ambiente e do 

maneio dos gatos domésticos.  

2. Amostra 

A amostra é constituída por 1054 proprietários que cumprem os critérios de inclusão. Destes, 

741 participaram no estudo de forma viral via web, nomeadamente através do envio de emails 

para a base de dados do Hospital Veterinário Montenegro e também através da rede social 

Facebook do Hospital a cima referido e da Clínica Veterinária Hora dos Bichos. Os restantes 313 

proprietários participaram aquando da ida ao hospital ou às clínicas veterinárias, respondendo 

ao questionário em suporte físico. Destes últimos, 241 são proprietários do Hospital Veterinário 

Montenegro, 20 da Clínica Veterinária Hora dos Bichos, 20 da Clinica Veterinária dos Gatos, 12 

da Clínica Veterinária do Norte, 10 do Hospital Veterinário da Maia, 7 da Clínica Veterinária da 

Boa Nova e 3 da Clínica Veterinária de Serralves.  

3. Metodologia 

Foi elaborado um questionário que serviu de base à realização deste estudo (ver Anexo 1), a 

maior parte das perguntas elaboradas são fechadas e semi-fechadas, de forma a diminuir a 

ambiguidade da interpretação das respostas e, assim, melhorar a eficiência do tratamento dos 

dados. Em algumas perguntas de escolha múltipla foi permitido mais do que uma resposta.  
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A elaboração baseou-se em questionários de consulta utilizados por médicos veterinários de 

outros países que exercem medicina comportamental. Estes possibilitam uma maior 

rentabilização do tempo, facilitam a anamnese que é, na maioria das vezes, mais exaustiva e 

pormenorizada, diminuindo possíveis constrangimentos.  

Os questionários foram distribuídos em papel aos proprietários de gatos que visitaram o Hospital 

Veterinário Montenegro e às outras clínicas a cima referidas, no período de 17 de Janeiro a 14 

de Maio de 2014. A base de dados do referido Hospital e da Clínica Veterinária Hora dos Bichos 

foi utilizada para enviar a versão viral do questionário que esteve disponível durante o período 

de 27 de Janeiro a 14 de Maio.  

Os resultados do referido questionário foram introduzidos no programa SPSS 20® para 

Windows®. Dado o tipo de perguntas, as respostas constituíram varáveis qualitativas ou 

categóricas nominais e ordinais dicotômicas e politômicas. Através do programa obteve-se uma 

análise descritiva de cada variável, calculando a frequência das respostas em percentagens, 

tendo em conta o número e a percentagem de respostas válidas. De forma a os resultados serem 

melhor interpretados e discutidos foram elaborados gráficos circulares, principalmente para as 

variáveis categóricas nominais, e de barras, para as variáveis categóricas ordinais, sendo os 

resultados apresentados em percentagem.  

Nas perguntas em que foi permitido mais do que uma resposta foi necessário criar mais do que 

uma variável categórica nominal para a mesma pergunta. Assim, através do SPSS 20® obteve-

se o número absoluto de cada variável, que na realidade representavam diferentes opções de 

resposta para a mesma pergunta. Depois, foi necessário introduzir no Excel 2013® esses valores 

e calcular a percentagem de cada opção de resposta, em relação ao número total de respostas 

para a mesma pergunta. Neste sentido, alguns gráficos circulares e de barras foram elaborados 

com o recurso ao Excel 2013®. 

 Com o intuito de associar duas variáveis diferentes foram elaboradas tabelas de referência 

cruzada, optando-se por resultados em número absoluto e em percentagem. Através destas 

tabelas e para melhor interpretação dos resultados foram elaborados gráficos de barras 

agrupados, apresentando-se estes em número absoluto ao invés de percentagem. 
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IV- Apresentação dos Resultados 

1. Considerações gerais 

Na maior parte das perguntas, as respostas válidas são superiores a 96,3%. As perguntas que 

tiveram uma percentagem de repostas válidas inferior à referida serão mencionadas no 

respetivo ponto. 

2. Dados do animal 

Os questionários respondidos correspondem a 1054 gatos dos quais, como podemos observar 

no gráfico 1, 47,2% são fêmeas e 52,8% machos. A maioria dos gatos é de interior (74,9%).  

Relativamente à faixa etária e como podemos verificar no gráfico 2, a que apresenta maior 

número de animais é a faixa dos cinco aos dez anos (29,7%), sendo a imediatamente a seguir 

a dos dois aos cinco anos (23,8%). A maior parte dos animais foram para a casa dos 

proprietários até aos 6 meses de idade (87,0%) e 7,6% com 6 a 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao estado reprodutivo 83,5% dos animais estão esterilizados, dos quais 37,7% são 

fêmeas e 45,9% são machos. Grande parte dos gatos foram esterilizados entre os 6 e os 11 

meses (57,4%), a seguir 25,1% com 1 ano, 9,2% com 2 anos e, por último, 8,3% com mais de 

2 anos.  

 Gráfico 1 - Sexo e ambiente dos animais estudados 

 Gráfico 2 - Idade atual e idade com que os gatos foram para a casa dos proprietários 
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Se relacionarmos a idade de esterilização com o motivo (ver gráfico 3) verificamos que 29,4% 

(n=122) dos proprietários que optam pela esterilização do gato entre os 6 e os 11 meses de 

idade é por aconselhamento veterinário, 21,9% (n=91) de forma a controlar a natalidade, 18,6% 

(n=77) para evitar a marcação de território. Depois, com um ano de idade 25,3% (n=46) 

esterilizam por aconselhamento médico-veterinário, 22,5% (n=41) para controlo de natalidade 

e 17,0% (n=31) para impedir todos os comportamentos associados ao cio. Dos que esterilizam 

com 2 anos, 22,8% (n=22) é por aconselhamento veterinário, 20% (n=13) para controlar a 

natalidade e 20% (n=13) para impedir a marcação de território e, por último, dos que 

esterilizaram os gatos com mais de 2 anos de idade 35,0% (n=21) foi por aconselhamento 

veterinário, 23,3% (n=14) para controlar a natalidade e 15,0% (n=9) para impedir a marcação 

de território. 

3. Animais de companhia 

Como podemos observar no gráfico 4, uma grande parte dos inquiridos é também proprietário 

de mais do que um gato (53%). A maioria detém dois gatos (55,7%) e 36,5% detém três a seis 

gatos.    

 Gráfico 3 - Motivo de esterilização de acordo com a idade em que ocorreu 
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Verificou-se que 55% dos proprietários de gatos têm também outros animais de companhia, 

observando o gráfico 5 concluímos que 59,1% são cães, 18,0% são aves e 9,1% são peixes.  

 

4. Cuidados básicos de saúde 

Relativamente aos cuidados básicos de saúde, 69,3% dos gatos são vacinados anualmente e 

77,2% fazem a desparasitação interna pelo menos de 6 em 6 meses. No que se refere à 

desparasitação externa 26% fazem-na mensalmente. A percentagem dos gatos que têm uma 

doença diagnosticada é de 17,9% e, destes, 37,5% têm uma doença do sistema urinário, 12,5% 

uma doença endócrina, 10,0% uma doença gastrointestinal e 7,5% têm uma doença neoplásica. 

5. Alimentação 

A maioria dos animais, como podemos observar no gráfico 6, come alimento seco (65,3%) e 

25,9% alimento misto (seco e húmido). Grande parte dos proprietários possui uma taça individual 

para a comida (86,2%). 

59,1%18,0%

6,3%

6,1%
9,1% 1,5%

Outros animais

Cão Aves
Roedores Tartaruga
Peixes Outro

 Gráfico 5 - Outros animais de companhia 

 Gráfico 4 - Proprietários que têm mais gatos e o número de gatos 
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Relativamente ao número de taças, observa-se que 48,5% dos proprietários dispõem de uma 

taça de comida, 33,7% de duas e 10,9% de três taças. Porém, é importante comparar o número 

de taças com o número de animais existentes na mesma casa. Através do gráfico 7, observa-se 

que 54,7% (n=164) dos proprietários que têm dois gatos têm também duas taças de comida. 

Uma grande parte dos proprietários com 3 a 6 gatos tem duas (32,5%, n=62) e três taças (35,6%, 

n=68). Nas casas com 6 a 11 gatos existem, maior número, duas (35,7%, n=10) e cinco taças de 

comida (28,6%, n=8). Observa-se nos donos com 11 a 16 gatos uma igual percentagem para 

diferentes números de taças: 28,6%(n=2) tem duas taças, 28,6% (n=2) cinco e 28,6% (n=2) mais 

de cinco taças. Por último, nas casas com mais de 16 gatos, 30,8% (n=4) têm mais de cinco 

taças e 23,1% (n=3) cinco taças. 

 Gráfico 6 - Tipo de alimento e do tipo de taça de comida 

 Gráfico 7 - Número de taças de comida em relação ao número de gatos 
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Em relação ao número de taças de água, 58,4% dos proprietários apresentam uma taça, 29,2% 

duas e 7,6% três taças. Quando avaliamos o gráfico 8 concluímos que o número de taças de 

água em relação ao número de gatos: dos proprietários que têm 2 gatos 56,5% (n=157) 

apresentam uma taça de água e 33,8% (n=94) duas; os que têm 3 a 6 gatos 53,8% (n=98) têm 

uma taça de água e 29,1% (n=53) duas; os que têm 6 a 11 gatos, 32,1% (n=9) dispõem de duas 

taças, 25,0% (n=7) uma, 21,4% (n=6) três; os proprietários de 11 a 16 gatos, 42,9% (n=3) têm 

uma taça, 28,6% (n=2) três, 14,3% (n=1) duas e 14,3% (n=1) mais de cinco; os que têm mais de 

16 gatos, 41,7% (n=5) têm apenas uma taça, 33,3% (n=4) mais de cinco, 16,7% (n=2) duas.  

Relativamente à localização da taça de comida em relação à da água, em 66,7% dos casos 

localizam-se lado a lado, 17,6% dos casos na mesma divisão e 10,0% dos casos em divisões 

diferentes (ver gráfico 9).  

 Gráfico 8 - Número de taças de água em relação ao número de gatos 
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Analisando o gráfico 10 observamos que quanto à localização da taça de comida em termos de 

divisão da casa, em 55,4% dos casos encontram-se na cozinha, em 19,9% dos casos na 

marquise, em 5,6% dos casos no quarto e em 5,2% dos casos na sala. Em relação à taça de 

água em 52,9% dos casos localizam-se na cozinha, em 18,3% dos casos na marquise, em 7,0% 

dos casos no quarto e em 5,6% dos casos na casa de banho. 

6. Higiene de urina e fezes 

Como podemos ver no gráfico 11, a maior parte dos gatos fazem a higiene de urina e de fezes 

na caixa de areia (86.4%), 11,4% utilizam a caixa de areia e o ambiente exterior e apenas 2,2% 

fazem a sua higiene apenas no exterior.  

 

 Gráfico 9 - Localização da taça de comida em relação à da água 

 Gráfico 10 - Localização da taça de comida e da água 
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Relativamente ao número de caixas de areia, 73,6% dos proprietários têm apenas uma caixa de 

areia, 18,7% duas e 4,4% três. Quando observamos o gráfico 12 que relaciona o número de 

caixas de areia com o número de gatos, verificamos que a maior parte dos proprietários (70,0%, 

n=201) de dois gatos tem uma caixa de areia e 28,2% (n=81) duas; dos proprietários de 3 a 6 

gatos 38,3% (n=70) têm uma caixa de areia, 41,0% (n=75) duas e 14,2% (n=26) três; dos 

proprietários  que têm 6 a 11 gatos 42,9% (n=12) têm uma caixa, 21,4% (n=6) duas, 17,9% (n=5) 

três e 10,7% (n=3) quatro; dos proprietários de 11 a 16 gatos, 50,0% (n=3) têm três caixas, 16,7% 

(n=1) quatro e 33,3% (n=2) cinco. 16,7% (n=2) dos proprietários que têm mais de 16 gatos têm 

duas caixas de areia, 16,7% (n=2) quatro, 16,7% (n=2) cinco e 50,0% (n=6) mais de cinco caixas. 

 Gráfico 12 - Número de caixas de areia por gato 

 Gráfico 11 - Local de higiene 
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O tipo de areia mais utilizado é o granulado não perfumado (39,3%), a seguir a aglomerante 

(18,4%) e, por fim, a sílica (16,7%) e o granulado perfumado (16,2%) parecem ser igualmente 

utilizados (ver gráfico 13).                                                                                                                     

Analisando o gráfico 14, verificamos que 38,9% das caixas de areia são do tipo fechadas com 

portinhola, 33,4% são abertas e 23,0% são fechadas mas sem portinhola. Os 4,8% dos 

proprietários com mais do que uma caixa têm tipos diferentes.                                                                                   

  

  Gráfico 13 - Tipo de areia 

 Gráfico 14 - Tipo de caixa 
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Maior parte dos proprietários, como podemos verificar através do gráfico 15, tem a caixa de areia 

na marquise (40,1%), 21,3% na cozinha, 15,6% na casa de banho e 7,4% na varanda.  

No que se refere à posição relativa na casa da caixa de areia, 44,9 % estão num canto de uma 

divisão, 34,4% estão junto às janelas e 7,5% estão atrás de uma porta. Nas casas em que 

existem mais do que uma caixa de areia, 42,4% destas encontram-se em divisões diferentes da 

casa, 39,6% estão na mesma divisão da casa e ao lado uma da outra e 18,0% estão na mesma 

divisão da casa e em locais diferentes da mesma (ver gráfico 16). 
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 Gráfico 15 - Localização da caixa de areia 

 Gráfico 16 - Posição relativa caixa de areia e posição entre as caixas de areia 
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Como podemos observar no gráfico 17, relativamente à limpeza da caixa de areia, 37,9% dos 

proprietários trocam completamente a areia uma vez por semana, 27,8% duas vezes por semana 

e 11,3% uma vez por mês.  

Para além disso, 71,1% retiram as fezes e/ou a urina da caixa de areia todos os dias, 18,5% 

duas vezes por semana e 7,2% uma vez por semana (ver gráfico 18). 

 

 Gráfico 17 - Limpeza da caixa de areia 

 Gráfico 18 - Frequência de retirar fezes e/ou urina 
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7. Utilização do arranhador 

Em relação aos arranhadores, 43,4% dos gatos deste estudo têm um arranhador e 19,0% dois 

arranhadores. No entanto, 29,3% dos gatos não possuem qualquer tipo de arranhador. 

Analisando o gráfico 19, dos proprietários que têm dois gatos, 26,1% (n=78) não têm nenhum 

arranhador, 44,6% (n=131) têm um e 19,7% (n=58) têm dois arranhadores. 25,9% (n=48) dos 

proprietários que têm 3 a 6 gatos não têm nenhum arranhador, 30,8% (n=57) dispõe de um, 

25,4% (n=47) dispõe de dois e 10,8% (n=20) dispõe de três arranhadores. 15,4% (n=4) dos 

proprietários que têm 6 a 11 gatos não têm nenhum arranhador, 19,2% (n=5) têm um e 53,8% 

(n= 14) têm dois arranhadores. 28,6% (n=2) dos proprietários que têm 11 a 16 gatos não têm 

nenhum arranhador, 28,6% (n=2) têm um, 14,3% (n=1) têm dois, 14,3% (n=1) têm quatro e 14,3% 

(n=1) têm mais de cinco arranhadores. Por último, 25,0% (n=3) dos proprietários com mais de 

16 gatos não têm nenhum arranhador, 33,3% (n=4) dispõe de dois, 16,7% (n=2) dispõe de quatro 

e 16,7% (n=2) têm mais de cinco arranhadores. 

Quanto ao tipo de arranhador, verificamos através do gráfico 20 que 24,7% têm um tronco vertical 

sem plataforma de descanso, 23,8% têm um tronco vertical, mas com plataforma de descanso, 

17,2% têm arranhador horizontal de chão. Dos proprietários que têm mais do que um arranhador 

21,5% apresentam mais do que um tipo de arranhador.  

 Gráfico 19 - Número de arranhadores por número de gatos 
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A maioria dos proprietários afirma que o gato usa regularmente o arranhador (67,8%), enquanto 

que 32,2% nega a sua utilização (ver gráfico 21).  

Verificamos, analisando o gráfico 22, que quanto à localização do arranhador, 32,0% destes 

encontram-se na sala, 19,4% na cozinha, 15,1% na zona da marquise e 14,7% no quarto. 

Gráfico 21 – Uso do arranhador 

 Gráfico 21 - Uso do arranhador 

 Gráfico 20 – Tipo de arranhador 
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8. Comportamento de brincadeira 

A percentagem de respostas válidas referente à pergunta sobre gostar de brincar é de 95,1% e 

sobre ter brinquedos é de 94,9%. Observando o gráfico 23 relativo ao comportamento de 

brincadeira, 92.7% dos proprietários afirmam que o seu gato gosta de brincar e 89,0% dos gatos 

tem à disposição brinquedos. 

Dos gatos que possuem brinquedos, 45% destes são bolas, 29% são bonecos, 11% são 

brinquedos interativos e 7% são brinquedos com catnip (ver gráfico 24). 
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 Gráfico 22 - Localização do arranhador 

 Gráfico 23- Frequência dos animais que gostam de brincar e dos que têm brinquedos 
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Os proprietários afirmam que, na maior das situações, 39,7% dos gatos brincam com pessoas, 

32,3% brincam sozinhos, 22,0% brincam com outros gatos e 6,1% brincam com outros animais. 

Relativamente a quem dá inicio às brincadeiras, os proprietários afirmam que em 50,9% das 

vezes é o gato que faz, em 32,7% são as pessoas, em 14,0% são os outros gatos e em 2,4% 

são os outros animais (ver gráfico 25). 
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 Gráfico 25 - Análise estatística do comportamento de brincadeira do gato – com quem brinca na 
maioria das vezes e quem dá inicio às brincadeiras 

 Gráfico 24 – Tipo de brinquedos 
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9. Atividades diárias 

 A maior parte dos proprietários, como podemos ver no gráfico 26, afirma que os seus gatos são 

mais ativos durante o dia (60,4%), mas quando questionados novamente, 75,1% dos 

proprietários dizem que o gato não é igualmente ativo durante o dia e noite 

Em relação ao acesso a locais elevados, a percentagem de repostas válidas nesta pergunta é 

de 93,7%. Verifica-se, através do gráfico 27, que 65,1% dos gatos têm o hábito de aceder a locais 

elevados dentro de casa.  

Quanto ao mínimo de horas por dia que os gatos têm a presença de pessoas, as respostas 

válidas são de 93,9%. 40,1% dos gatos estão mais de 12 horas acompanhados, 25,3% estão 

acompanhados 6 a 10 horas e 24,3% estão acompanhados 10 a 12 horas (ver gráfico 28). 

 

 

 Gráfico 26 - Maior atividade durante o dia, durante a noite e igualdade da atividade 

 Gráfico 27 - Frequência do acesso a locais elevados 
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No que diz respeito ao tempo de interação direta com o animal, observamos através do gráfico 

29, 27,5% dos proprietários afirma que dispensa, por dia, 15 a 30 minutos, 25,9% dispensa 30 a 

60 minutos, 17,9% dispensa mais de 2 horas e 17,8% dispensa 1 a 2 horas. As respostas válidas 

representam 88,5%. 

O período do dia em que os gatos passam mais tempo a dormir é a noite (51,9%) e a seguir a 

tarde (39,1%), considerando 93% de respostas válidas. Por outro lado, 58,6% dos proprietários 

 Gráfico 29 - Tempo de interação direta 

 Gráfico 28 - Número de horas com presença de pessoas 
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afirmam que os gatos dormem 6 a 12 horas por dia e 29,3% afirmam mais de 12 horas. As 

respostas válidas foram de 93,5% (ver gráfico 30). 

10. Interação social 

Os proprietários que têm mais do que um gato responderam a algumas questões sobre a 

interação social dos mesmos. Observa-se no gráfico 31 que 75,3% dos gatos brincam juntos, 

61,3% dormem enroscados e 66,4% lavam-se uns aos outros.  

11. Perfil de temperamento 

Quanto ao temperamento, 21,6% dos proprietários afirmam que o seu gato é brincalhão, 16,0% 

que é independente, 15,4% que é confiante, 13,0% que é carente, 10,7% que é obediente e 7,0% 

que é medroso. Como se pode observar no gráfico 32, as restantes categorias representam 

menos de 10%. 

 Gráfico 30 – Período do dia em que o gato passa mais tempo a dormir e número de horas de sono 

 Gráfico 31 - Interação social: brincar juntos, dormir enroscados, higiene conjunta 
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12. Informação sobre o comportamento dos gatos 

Perante dúvidas sobre o comportamento dos gatos, 29,3% dos proprietários procura informações 

junto do médico veterinário, 25,0% em livros, 21,9% na internet e 14,2% nas lojas de animais 

(ver gráfico 33). 
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 Gráfico 32 - Análise estatística do temperamento dos gatos em estudo 

 Gráfico 33 - Entidades utilizadas pelos proprietários para responderem às suas dúvidas 
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13. Problemas de comportamento 

As respostas válidas foram de 56,6%. Nestas, como verificamos no gráfico 34, a maior parte dos 

proprietários (80,9%) considera que o seu gato não tem qualquer problema de comportamento. 

Observando o gráfico 35, dos proprietários que consideram que o seu gato tem um problema de 

comportamento, 23,1% relatam agressividade, 22,4% medo, 13,3% hiperapego ao dono, 11,9% 

que é pouco social com pessoas, 8,4% ansiedade generalizada, 6,3% comportamentos 

obsessivos, e 5,6% eliminação em locais inapropriados. 

 

 Gráfico 35 - Problemas de comportamento relatados pelos proprietários 
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 Gráfico 34 - Problema de comportamento 
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V- Discussão 

1. Dados do animal 

Como a diferença entre o número de machos e fêmeas não é significativa e a maioria dos animais 

está esterilizado, as diferenças entre os sexos não serão avaliadas.  

Embora a maior parte dos animais seja de ambiente interior, é necessário ter em conta que 

23,8% são de ambiente misto, pelo que, neste último caso, os gatos têm a oportunidade de 

expressar os seus comportamentos naturais. Assim, uma má qualidade do ambiente interior e 

uma má gestão dos recursos não adquire a mesma importância que para os gatos de interior. 

Na realidade, o enriquecimento ambiental sugerido para os gatos de interior é baseado no estudo 

e na observação dos gatos de exterior (Mills, 2010; Rochlitz, 2005). 

A faixa etária dos gatos corresponde à idade adulta, logo os problemas de comportamento 

associados à senilidade não se verificam.  

Hoje em dia muitos proprietários consideram o gato como um membro da família (Kendall e Ley, 

2006). A ligação entre o proprietário e o gato é mais forte quando estes são adotados entre as 7 

e as 10 semanas de vida, fase que corresponde ao período sensível e onde apresentam menor 

tendência para desenvolverem problemas de comportamento, o que facilita este relacionamento, 

diminuindo a taxa de abandono e negligência (Adamelli et al. 2005). A maior parte dos gatos 

deste estudo foram para a casa dos proprietários entre os 0 meses (alguns nasceram na casa 

onde vivem atualmente) e os 6 meses o que sugere, tendo em conta o referido anteriormente, 

que a maioria dos proprietários têm uma ligação emocional muito forte com o seu gato. É 

importante acrescentar que a ligação do gato com dono é independente do sexo e do estado 

reprodutivo, não se observando até hoje alterações entre gatos inteiros e gatos castrados 

(Edwards et al.,2007). 

2. Animais de companhia 

A maioria dos proprietários que responderam ao questionário têm mais do que um gato, logo os 

resultados obtidos também vão refletir as condições do ambiente e do maneio das casas onde 

vivem vários gatos. Como concluímos através da revisão bibliográfica, é muito comum o 

aparecimento de alterações e doenças do comportamento nos gatos que são forçados a 

partilharem o mesmo território, por isso a avaliação dos resultados obtidos é de extrema 

importância, não só em termos de bem-estar individual, mas também do grupo de gatos que 

vivem juntos. A densidade populacional das casas onde vivem vários gatos é muito elevada 
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comparada com a existente nas colónias dos gatos assilvestrados e a maioria dos animais não 

apresenta qualquer grau de parentesco (Kendall e Ley, 2006), o que pode ter repercussões no 

entendimento e nas interações dos gatos que vivem juntos.  

A maioria dos proprietários têm outros animais de companhia, sendo o cão mais representativo. 

A proximidade entre o cão e o gato deve-se ao processo de domesticação e às modificações 

ocorridas no estilo de vida das pessoas. Alguns estudos concluíram que é possível 

desenvolverem-se relações amigáveis entre gatos e cães que partilham a mesma casa, 

observando-se que as duas espécies brincam, cumprimentam-se nariz com nariz e entendem a 

linguagem corporal um do outro (Feuerstein e Terkel, 2008). Embora não fosse o objetivo deste 

estudo determinar o grau de ligação entre o gato e o cão quando vivem sob o mesmo tecto, 

verificamos que 25,1% dos proprietários afirmam que o seu gato e cão brincam e 64,7% 

consideram que é o gato que inicia a interação. 

3. Cuidados básicos de saúde 

A qualidade de vida dos gatos pode ser avaliada pelos cuidados fornecidos, comportamento e 

condição física do animal (Adamelli et al., 2005). Assim, analisando os resultados obtidos 

podemos afirmar que os proprietários deste estudo preocupam-se com a saúde do seu animal 

e fornecem os cuidados básicos de saúde, o que reflete a intensidade da ligação e a 

preocupação que o proprietário tem com o gato.  

4. Alimentação 

Embora a maioria dos proprietários forneça uma taça de comida individual, 13,8% apresentam 

uma taça conjunta para a comida e água, algo que não satisfaz as necessidades dos gatos e 

que põe em causa o seu bem-estar. Quanto ao número de taças por animal, verifica-se que o 

número de taças não acompanha o número de animais. Por isso, muitos gatos deste estudo 

têm a necessidade de partilhar a mesma taça de comida, pelo que há uma grande probabilidade 

dos gatos com constrangimentos sociais não se alimentem quando desejam para evitarem 

encontros agonísticos. 

Nos casos em que existem várias taças de comida tinha sido importante avaliar a localização 

relativa entre cada uma para verificar se nas casas onde vivem vários gatos eles têm acesso a 

locais diferentes para se alimentarem. Contudo não foi elaborada esta questão no questionário, 

apresentando-se como uma limitação deste estudo no que diz respeito à avaliação da 

organização da área de alimentação.  
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A maioria dos proprietários coloca a taça de comida ao lado da taça de água, o que não promove 

o consumo de água. Isto para além de não respeitar as necessidades comportamentais dos 

gatos, pode contribuir para desenvolvimento de uma doença urinária e/ou renal. Ainda mais 

quando a maioria dos gatos ingere apenas alimento seco que contém uma fração muito pequena 

de água e, por isso, o aporte de água tem que se dar obrigatoriamente pela sua ingestão direta 

(Fatjó, 2014). De notar que 37,5% dos animais deste estudo que têm uma doença diagnosticada, 

apresentam uma doença do foro do sistema urinário.  

5. Higiene de urina e fezes 

A eliminação inadequada pode estar associada com o número, tipo, localização e limpeza da 

caixa, bem como com a quantidade e o tipo de areia utilizado (Cottam e Dodman, 2007). Assim, 

as questões colocadas no questionário tiveram o objetivo de verificar cada uma destas 

condições.  

Verificou-se que o local de higiene mais utilizado é a caixa de areia, pois a maioria dos gatos é 

de interior. Como vimos na revisão bibliográfica, o número de caixas de areia deve ser igual ao 

número de gatos mais um (n+1, em que n é o número de gatos) (Agustín, 2008; Cottam e 

Dodman, 2007; Neilson, 2004). Quando tal não é possível, o mínimo de caixas de areia 

recomendado é ser igual ao número de gatos (Amat et al.,2008). Assim sendo, 1,7% dos 

proprietários com 2 gatos respeitam n+1 tendo 3 caixas de areia, e 28,2% têm 2 caixas de areia 

(número de caixas igual ao número de gatos). Quer numa situação quer noutra, quando tentamos 

analisar o mesmo para os proprietários com mais de 2 gatos, chegamos à conclusão que 

nenhuma destas recomendações se verifica, observando-se uma frequência de 0%. Assim, na 

maioria dos casos o número de caixas de areia não é suficiente, o que pode contribuir para o 

aparecimento de alterações comportamentais e/ou problemas médicos, como por exemplo, a 

cistite idiopática felina. (ver Anexo 2) 

Relativamente ao tipo de areia, 39,3% dos proprietários utilizam granulado,16,2% granulado 

perfumado e 16,7% sílica, o que não corresponde às preferências da maioria gatos, uma vez que 

são constituídas por partículas grossas que dificultam a manipulação da areia para cavar e tapar 

as fezes e a urina. Os estudos indicam que os gatos preferem areia fina, como é o caso da 

aglomerante, que é utilizada por apenas 18,4% dos proprietários que responderam ao 

questionário. O tipo de caixa de areia mais frequente é a fechada e, como vimos na revisão 

bibliográfica, os gatos têm dificuldade em utilizá-las, pois além de serem pequenas, concentram 

os odores e como estão tapadas os donos tendem a negligenciar na sua limpeza, diminuído a 
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frequência com que tiram as fezes e/ou a urina (Neilson, 2004a). Analisando as respostas do 

questionário verificamos a existência desta diferença entre a frequência de retirar fezes e/ou 

urina das caixas fechadas para as caixas abertas, há mais proprietários (+ 14,7%) a retirarem os 

produtos de eliminação diariamente das caixas de areia abertas do que das fechadas. 

A maioria dos proprietários posiciona a caixa de areia em locais de difícil acesso e em que o gato 

não tem opção de fuga (num canto ou atrás das portas), o que faz com que este se sinta inseguro 

e, nas casas com mais do que um gato, possa ter a qualquer altura um encontro agonístico com 

outro gato. Como nestes encontros a probabilidade de se envolver numa luta é grande e a sua 

sobrevivência pode estar em risco, o gato pode evitar a caixa de areia e escolhe outros locais 

para eliminar. Por outro lado, a colocação da caixa de areia próximo de janelas pode ser um 

promotor de ansiedade, já que o gato pode conseguir observar outros gatos do exterior e, como 

se sente desprotegido, pode optar também por eliminar noutro local. Assim, quase todos os 

proprietários colocam a caixa de areia num local incorreto, o que afeta o bem-estar do gato, 

principalmente nas casas onde vivem mais do que um animal, o que pode promover o 

aparecimento de eliminação inadequada. 

Relativamente à posição das caixas de areia quando existe mais do que uma, ainda há uma 

percentagem considerável de proprietários que as colocam na mesma divisão da casa e lado a 

lado, o que faz com que de facto todos os gatos da casa tenham apenas um local para o qual se 

podem dirigir para eliminarem. Esta realidade entra em conflito com o bem-estar dos gatos que 

são forçados a partilharem os locais de eliminação uns com os outros. 

A frequência com que a caixa de areia é limpa influencia o aparecimento da eliminação 

inadequada (Kendall e Ley, 2006). Recomenda-se que as fezes e a urina sejam retiradas da 

caixa de areia uma vez por dia e que a troca completa de areia seja feita uma vez por semana. 

Contudo, se a areia utilizada for do tipo aglomerante, como absorve melhor os produtos de 

eliminação, a troca completa da areia pode ser feita uma vez em cada quatro semanas (Neilson, 

2004a).  

Em termos gerais verificamos que 73,6% das pessoas limpa a caixa de areia com a frequência 

recomendada e 71,1% retiram as fezes diariamente, ou seja, a maioria dos proprietários deste 

estudo têm bons hábitos de limpeza da caixa de areia. 

6. Utilização do arranhador 

O número de proprietários que não têm arranhadores é preocupante, uma vez que o ato de 

arranhar é um comportamento essencial à vida dos gatos, fazendo parte do seu reportório 
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habitual pois é a expressão de um comportamento natural de comunicação, de marcação e de 

higiene das garras. Sem dúvida que os veterinários aquando da primeira consulta e nas consultas 

de rotina devem informar os proprietários de que o arranhador deve fazer parte do “mobiliário” 

do gato. Tal como os outros recursos, nas casas onde vivem vários gatos é importante que cada 

um possa aceder ao arranhador quando quiser, logo devem existir em número suficiente para 

que todos possam usufruir. Pelo que verificamos o número de arranhadores não acompanha o 

número de gatos. Mais uma vez, o bem-estar pode estar em jogo, principalmente se os gatos 

não pertencerem ao mesmo grupo social, o que é um fator preponderante para o aparecimento 

de alterações e doenças do comportamento.  

Contudo, temos resultados positivos no que diz respeito à existência de mais do que um tipo de 

arranhador nos casos em que este está presente, podendo assim cada gato escolher o 

arranhador que melhor satisfaz as suas necessidades individuais. Por outro lado, os 

arranhadores mais comuns são os verticais que, normalmente, são também os que os gatos 

preferem. Para além disso 36,6% dos arranhadores têm plataformas de descanso, o que 

privilegiam o espaço vertical e tridimensional. 

Voltamos a obter resultados preocupantes quando perguntamos aos proprietários se os gatos 

usam o arranhador, pois 32,2% respondem que não. Uma vez que o ato de arranhar é algo 

característico de “ser gato”, este resultado permite concluir que apesar de os gatos terem 

arranhadores, por algum motivo, não o utilizam, adivinhando-se que possam utilizar outros locais 

para arranhar, o que pode prejudicar a relação do proprietário com o gato. 

O tipo de arranhador que os proprietários afirmam ser mais utilizado é o tronco vertical com 

plataforma de descanso, e o menos utilizado o tronco vertical sem plataforma de descanso. Por 

outro lado, o tipo de arranhador que um menor número de proprietários afirma que o gato não 

usa é o tronco vertical com várias plataformas de descanso. Mas como este também corresponde 

ao tipo de arranhador menos frequente, não podemos concluir que é o arranhador que os gatos 

mais preferem. De qualquer forma é um facto curioso para estudos futuros que pode ajudar a 

sensibilizar os proprietários que o investimento que fazem quando escolhem este tipo de 

arranhadores é bem sucedido.  

Quando os proprietários foram questionados sobre a localização de cada recurso, observou-se 

que 15,5% (n=163) dos proprietários colocam todos os recursos (taça de comida, água, caixa de 

areia e arranhador) na mesma divisão da casa e que 32,2% têm a taça da comida na mesma 

divisão que a caixa de areia.  
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A excessiva próximidade entre as diferentes áreas perturba a organização do território do gato 

de interior e pode contribuir para o desenvolvimento de problemas de comportamento (Colin, 

2010). 

 

7. Comportamento de brincadeira  

Os resultados obtidos sobre o comportamento de brincadeira foram satisfatórios, pois a maioria 

dos proprietários afirma que os seus gatos têm brinquedos e que gostam de brincar. Na natureza 

40% do tempo em que os gatos estão acordados é dedicado à caça (Amat et al., 2008). Os gatos 

de interior não têm a possibilidade de caçar e, sendo este um comportamento natural, é 

importante que eles o possam expressar para que o seu bem-estar seja respeitado. Os gatos 

que têm brinquedos canalizam o comportamento de predação para o de brincadeira.  

Embora a maioria dos gatos do presente estudo tenham brinquedos é importante avaliar o tipo 

de brinquedos. Os brinquedos mais comuns são as bolas e os bonecos que não promovem tanto 

que o gato brinque sozinho, quando os comparamos aos brinquedos interativos e aos brinquedos 

com “catnip”. Estes dois últimos existem em menor número o que é preocupante, pois 32,3% dos 

proprietários afirmam que na maioria das vezes o seu gato brinca sozinho. Os proprietários que 

dedicam mais tempo a interagirem com os seus gatos são os que têm uma maior percentagem 

de variedade de brinquedos, mas como também são os que existem em maior número, os 

resultados não nos permitem chegar a uma conclusão fidedigna e seria necessário uma amostra 

maior. 

8. Atividades diárias 

Foram realizadas três perguntas de resposta “sim ou não” para saber qual o período do dia em 

que os gatos estão mais ativos, averiguando através do número de perguntas a fiabilidade das 

respostas e se os proprietários entravam em contradição. Na apresentação dos resultados 

verificamos que não há contradição e que a maioria dos proprietários afirma que o seu gato é 

mais ativo durante o dia e que o período em que passam mais tempo a dormir é à noite o que, 

surpreendentemente, entra em conflito com as características gerais do gato doméstico. O 

estudo realizado por Piccione et al. (2013) sobre gatos de interior com acesso ao exterior 

corrobora com os resultados obtidos, pois concluíram que o ritmo circadiano do gato é 

influenciado pela atividade do proprietário que é habitualmente maior durante o dia e, por isso, 

os gatos domésticos têm tendência para apresentam também maior atividade diurna. Assim, 

parece que os gatos domésticos que têm um relacionamento muito próximo com os proprietários 
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adaptam-se ao seu estilo de vida, conseguindo alterar a atividade noturna pela diurna e criando 

falsos ritmos circadianos. Por outro lado, os resultados obtidos nesta dissertação também 

corroboram o estudo de Piccione et al. (2013). 

A maior parte dos proprietários confirmam que os gatos têm o hábito de subirem a pontos 

elevados da casa, o que demonstra que os comportamentos naturais do gato de exterior se 

verificam nos gatos de interior. O hábito de subir a locais elevados é importante no habitat natural 

porque os gatos assim conseguem observarem melhor o meio ambiente e, por isso, sentem-se 

mais seguros para aqui dormirem e descansarem. Contudo, 34,9% dos proprietários 

responderam “não” ao hábito de aceder a pontos elevados, tal facto pode ser justificado porque 

nos lares modernos, em relação ao mobiliário antigo, o topo dos guarda-vestidos ou das estantes 

desapareceu porque a maioria dos armários estão integrados nas paredes, ou seja, os gatos não 

acedem aos locais elevados porque eles não existem. Como o espaço habitacional é cada vez 

mais reduzido, encontra-se cada vez mais arrumado e organizado, por isso, existem poucos 

esconderijos para o animal. Por consequência, o gato encontra-se permanentemente exposto o 

que o faz sentir-se muito vulnerável (Bourgeois et al.,2004). 

A maioria dos proprietários passam mais de 12 horas com o seu gato e dedicam uma grande 

parte do seu tempo a interagir com ele, o que nos faz crer que o gato tem um grande impacto na 

vida das pessoas e que ambos têm uma ligação afetiva muito próxima.  

O número de horas que os proprietários afirmam que os gatos dormem indica-nos que a maioria 

dos gatos dormem as horas necessárias, demonstrando que o padrão de sono não está alterado, 

algo que contribui para um bom estado de saúde psíquica e comportamental. 

9. Interação social 

As perguntas realizadas sobre a interação social demonstram que a maioria dos gatos que vive 

junto têm um bom relacionamento, demonstrando comportamentos que indicam que pertencem 

ao mesmo grupo social (Horwitz e Mills, 2012). 

 

10. Perfil de Temperamento 

Observamos através dos resultados obtidos no perfil de temperamento que há um maior número 

de proprietários que descrevem o seu gato como brincalhão, contudo esse valor corresponde a 

uma percentagem pouco significativa para extrapolarmos características comuns da maioria dos 

gatos deste estudo. Além de concluirmos que cada gato tem características intrínsecas e 
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individuais diferentes, podemos afirmar que há mais proprietários que descrevem o gato como 

brincalhão, independente, confiante, carente, obediente e medroso do que agressivo, ansioso, 

deprimido, desobediente, destrutivo, fóbico, hiperativo e nervoso. 

11. Informação sobre o comportamento dos gatos 

Uma parte dos proprietários inquiridos (29,3%) quando têm dúvidas sobre o comportamento dos 

seus gatos recorrem ao médico veterinário. Contudo, o comportamento animal não é valorizado 

no plano curricular da maioria das universidades de medicina veterinária (Bowen e Heath, 2005). 

Como tal, a instrução que os veterinários têm para o comportamento dos animais é insuficiente 

e quando existe é comum basear-se em conceitos desatualizados. Assim, é essencial que os 

veterinários tenham os conhecimentos básicos do comportamento felino e das condições que o 

ambiente de casa deve ter para satisfazer as suas necessidades, para que possam passar essas 

informações aos proprietários entregando, por exemplo, folhetos informativos (ver Anexo 3 e 4), 

apostando na prevenção de alterações e doenças do comportamento. 

12. Problemas de comportamento 

A maioria das pessoas consideram que o seu gato não tem problemas de comportamento. Os 

que consideram relatam a agressividade e o medo como os mais frequentes, seguindo-se o 

hiperapego ao dono. Como se trata de um questionário anónimo e as respostas dadas não 

permitem o estudo clínico de cada caso, torna-se difícil validar estas respostas.  

A agressão pode ter uma causa médica, relacionada com dor ou com doença neurológica, ou 

pode ter origem comportamental (Rodríguez, 2010).  

Quando a agressividade é intraespecífica pode estar relacionada com um ambiente de má 

qualidade. Quando é dirigida ao dono, como é o caso da agressividade predatória, pode 

relacionar-se com um ambiente empobrecido e com a ausência de brinquedos que ajudam a 

canalizar esses comportamentos ou, muitas vezes, também está relacionada com uma forma 

incorreta do proprietário brincar com o gato. 

Muitos proprietários consideram o seu gato medroso, mas destes apenas 31,7% é que 

consideram que isto se trata de um problema de comportamento. Pode ser normal o gato ter 

medo de interagir com pessoas que não conhece e quando vai ao veterinário, contudo se o gato 

apresenta medo no dia-a-dia com os donos é necessário investigar a causa despoletadora, 

através de uma consulta de comportamento, para a corrigir se for necessário. Quando os animais 

não se sentem seguros com seu ambiente ou com os seus proprietários sofrem de ansiedade de 

forma constante, a qual tem consequências danosas para a saúde psíquica e física do animal. 
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Além disso os animais com medo são potencialmente mais agressivos do que os confiantes e 

podem atacar em situações inesperadas (Roda et al., 2011).  

Sabemos que estas situações são frequentes nos gatos que foram adotados em adultos e que 

não experimentaram de uma correta socialização com pessoas. 

O facto de alguns proprietários considerarem que o seu gato é demasiado dependente da sua 

figura ajuda-nos a concluir que há uma grande ligação entre o gato e o dono e que, por outro 

lado, é importante fornecer a estes gatos um ambiente enriquecido que ajude a diminuir a 

ansiedade nos períodos em que o dono está ausente.   
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VI- Conclusão 

Este estudo procura compreender a qualidade de vida dos nossos gatos, no que se refere à 

organização do meio ambiente, um fator muito importante para o seu bem-estar e para a 

prevenção do aparecimento de problemas de comportamento. Por mais que a área das ciências 

veterinárias evolua não podemos esquecer que a profissão de veterinários de animais de 

companhia existe porque estes animais desempenham um papel fundamental na vida emocional 

das pessoas. As pessoas têm animais para preencherem um espaço emocional e para se 

sentirem realizadas, completas e especiais. Para muitas é um complemento de atenção e de 

carinho, para outras estes são a única fonte de afeto, cumplicidade e amizade e, às vezes, o 

único membro da família. Temos que ter a consciência de que se não houver uma forte ligação 

do proprietário com o gato não podemos mais desempenhar a nossa função como veterinários, 

considerando também a realidade socioeconómica atual do nosso país.  

Assim, o primeiro foco numa consulta de rotina deve ser a relação da pessoa com o animal, 

depois a saúde psíquica do animal e a avaliação do seu bem-estar, seguindo-se o motivo da 

consulta e o exame físico. A ordem inversa seria o ideal e o desejado por todos os veterinários 

que gostam da prática clínica, onde o animal entraria na clínica ou no hospital pelo “próprio pé” 

expondo diretamente o seu problema.  

Os resultados obtidos são preocupantes, dado que há um excesso populacional nas casas onde 

vivem vários gatos e os recursos estão em número insuficiente e distribuídos de uma forma 

incorreta. Embora se verifique que os proprietários têm preocupação em disponibilizar objetos 

que enriquecem o ambiente, estes não estão bem aplicados: não existem em número suficiente 

e a organização é incorreta. Podemos extrapolar que tal se deve a uma falta de informação sobre 

o comportamento do gato e sobre as suas necessidades. Se a amostra demonstra que os 

mesmos proprietários têm cuidados regulares com a saúde dos seus animais, respeitando os 

protocolos vacinais e a desparasitação interna, tudo indica que a falta de informação sobre a 

organização dos recursos, enriquecimento ambiental e maneio poderá resultar de falhas na 

comunicação do médico veterinário ao seu cliente. Ou este não as disponibiliza ou não considera 

que seja uma área importante a abordar.  

Analisando os resultados da “informação sobre o comportamento dos gatos” os 14,2% que 

recorrem à loja de animais, onde a maioria dos funcionários não tem conhecimentos científicos 

para responderem a perguntas sobre o comportamento, e a maior percentagem dos 21,9% que 

recorrem à internet, onde há uma grande probabilidade do fornecimento de noções 

completamente erradas, deveria obter esta informação junto do seu médico veterinário, o qual 

tem a obrigação de passar essa informação mesmo quando não seja questionado.  
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Os resultados tornam-se ainda mais preocupantes quanto os tentamos extrapolar para a 

população. Embora não exista um número que esclareça a quantidade de gatos que não têm 

acesso aos cuidados médicos-veterinários (os quais não foram analisados neste estudo) 

advinha-se que seja grande, ou seja, acredita-se que a realidade da qualidade de vida dos gatos 

no nosso país possa ser fraca. 

Tendo em conta as conclusões do presente estudo é importante sensibilizar toda a comunidade 

veterinária para disponibilizar informações aos proprietários sobre o comportamento natural e as 

necessidades ambientais dos gatos, o que pode começar pela simples distribuição de folhetos 

informativos na consulta de rotina. É importante evoluir a forma como exercemos a prática clínica 

no que se refere ao tema desta dissertação para o bem-estar do animal, do proprietário e também 

para o bem da medicina veterinária. 
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Anexo 1 - Questionário 

 Este questionário serve de base à elaboração da Dissertação de Mestrado de Sofia Torres Vieira 

Barbosa Ferreira, aluna de Medicina Veterinária na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, realizada sob o tema “Prevenção de Alterações e Doenças do comportamento em Gatos”, 

pelo que se destina a ser preenchido exclusivamente por proprietários de gatos. Grata pela sua 

colaboração! 

Dados do Animal: 

Nome:  

□ Fêmea   □ Macho 

Idade: 

Idade que tinha quando veio para casa: 

Castrado:  □Sim      □Não 

Gato de ambiente: □ Interior   □ Exterior   □ Misto

Idade em que foi castrado:  

Motivo pelo qual foi castrado: 

 1) Animais de companhia  

1.1) Tem mais gatos em casa?  □ Sim      □ Não 

1.2) Se respondeu sim na pergunta anterior, diga quantos:  

         □ +1   □ +2 a 5  □ +5 a 10 □ +10 a 15 □ + de 15   

1.3) Tem outros animais em casa?  □ Sim  □ Não 

1.4) Se respondeu sim na pergunta anterior, diga quais: □ Cão  □ Aves  □ Outro Qual?  

2) Cuidados básicos de saúde  

2.1) O seu gato tem a vacinação anual em dia? □ Sim  □ Não  

2.2) O seu gato faz a desparasitação interna pelo menos de 6 em 6 meses? □ Sim  □ Não  

2.3) O seu gato faz a desparasitação externa todos os meses? □ Sim  □ Não  

2.4) O seu gato sofre actualmente de alguma doença já diagnosticada? □ Não  □ Sim Qual?  

3) Alimentação 

3.1) Tipo de alimento: □ Seco □ Húmido □ Caseiro □ Misto Qual?                      

3.2) Tipo de taça de comida: □Individual  □ Conjunta com a água 

3.3) Número de taças de comida disponíveis: □ 0   □ 1   □ 2   □ 3    □ 4    □ 5    □ + 5 

3.4) De que material são feitas a(s) taça(s) de comida:  

        □ PlásKco    □ Metal    □ Loiça    □ Outro Qual?    
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3.5) Localização da(s) taça(s) de comida em relação à(s) da água:  

        □ Lado a lado  □ Em divisões da casa diferentes  □ Na mesma divisão da casa 

3.6) Em que zona da casa está a(s) taça(s) de comida: 

        □ Cozinha  □ Quarto  □ Marquise  □ Sala  □ Varanda  □ Outro Qual?  

3.7) Tipo de taça de água: □ Individual  □ Conjunta com a comida 

3.8) Número de taças de água disponíveis: □ 0    □ 1    □ 2    □ 3    □ 4    □ 5    □+ 5 

3.9) De que material são feitas a(s) taça(s) de água:  

        □ PlásKco    □ Metal    □ Loiça    □ Outro Qual?  

3.10) Localização da(s) taça(s) de água em relação à(s) da comida:  

          □ Lado a lado □ Em divisões da casa diferentes   □ Na mesma divisão da casa 

3.11) Em que zona da casa está a(s) taça(s) de água:  

           □ Cozinha    □ Quarto    □ Marquise    □ Sala      □ Varanda   □ Outro Qual? 

4) Higiene de urina e fezes 

4.1) Qual o local que o seu gato utiliza para a higiene de urina e fezes? 

        □ Caixa de areia   □ Ambiente exterior   □ Ambos os locais 

4.2) Tipo de areia utilizado:  

        □ Sílica   □ Aglomerante   □ Granulado   □ Granulado perfumado □ Outro Qual?  

4.3) Número de caixas de areia disponíveis: □ 0    □ 1    □ 2    □ 3    □ 4    □ 5    □+ 5 

4.4) Tipo de caixa de areia: □ Fechada com porKnhola   □ Fechada sem porKnhola   □ Aberta 

4.5) Em que divisão da casa se encontra a(s) caixa(s) de areia? 

        □ Cozinha   □ Quarto   □ Marquise   □ Sala   □ Varanda   □ Outra Qual? 

4.6) Nessa divisão, qual é a posição relativa da caixa de areia?  

        □ Junto às janelas □ Atrás da porta □ No canto □ Outra Qual?  

4.7) Se tem mais do que uma caixa de areia, indique a localização relativa entre cada uma: 

        □ Na mesma divisão da casa e lado a lado □ Na mesma divisão da casa e em locais diferentes  

        □ Em divisões diferentes da casa 

4.8) Quantas vezes troca completamente a areia da caixa? 

        □ Todos os dias □ 2 vezes por semana □ 1 vez por semana □ 3 vezes por mês □ 2 vezes por mês 

        □ 1 vez por mês 

4.9) Quantas vezes retira as fezes e/ou a urina da caixa de areia? 
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        □ Todos os dias □ 2 vezes por semana □ 1 vez por semana □ 3 vezes por mês  

        □ 2 vezes por mês □ 1 vez por mês 

5) Utilização do arranhador 

5.1) Número de arranhadores que tem em casa: □ 0    □ 1    □ 2    □ 3    □ 4    □ 5    □ + 5 

5.2) Tipo de Arranhador:  

        □ Tronco verKcal sem plataforma de descanso □ Tronco verKcal com plataforma de descanso  

        □ Tronco vertical com várias plataformas de descanso □ Arranhador de chão 

5.3) Em que divisão da casa se encontra o(s) arranhador(es)? 

        □ Cozinha  □ Quarto  □ Marquise □ Sala  □ Varanda  □ Outro Qual? 

5.4) Habitualmente, o seu gato usa o arranhador? □ Sim  □ Não 

6) Comportamento de brincadeira 

6.1) O seu gato gosta de brincar? □ Sim    □ Não 

6.2) O seu gato tem brinquedos? □ Sim    □ Não 

6.3) Se respondeu sim na pergunta anterior, diga qual o tipo de brinquedos: 

        □ Bonecos    □ Bolas    □ Brinquedos interactivos    □ Brinquedos com “Catnip” (erva dos gatos)  

        □ Outro Qual?  

6.4) Na maioria das situações, o seu gato brinca:  

        □ Sozinho   □ Com outros gatos    □ Com pessoas □ Com outros animais Quais?  

6.5) Habitualmente, quem inicia as brincadeiras?  

        □ O gato    □ As pessoas    □ Os outros gatos □ Os outros animais  

7) Actividades diárias 

7.1) O seu gato é mais activo durante o dia? □ Sim    □ Não  

7.2) O seu gato é mais activo durante a noite? □ Sim    □ Não  

7.3) O seu gato é igualmente activo durante o dia e a noite? □ Sim    □ Não  

7.4)O seu gato tem o hábito de aceder a pontos altos dentro de casa? □ Sim    □ Não 

7.5) Quantas horas por dia tem o seu gato a presença de pessoas em casa?  

        □ 0 a 6 horas □ 6 a 10 horas  □ 10 a 12 horas □ + de 12 horas  

7.6) Quanto tempo dedica por dia a interagir directamente com o seu animal? 

        □ 5 minutos □ 5 a 15 minutos □ 15 a 30 minutos □ 30 a 60 minutos 

        □ 1 a 2 horas □ + de 2 horas 
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7.7) Quando está em casa durante o dia vê raramente o seu gato? □ Sim    □ Não 

7.8) Quando está em casa durante a noite vê raramente o seu gato? □ Sim    □Não 

7.9) Qual o número médio de horas por dia que o seu gato passa a dormir? 

         □ 0 a 6 horas □ 6 a 12 horas □ + de 12 horas  

7.10) Indique qual o período do dia em que o seu gato passa mais tempo a dormir: 

        □ Manhã    □ Tarde  □ Noite 

8) Interacção social: (responda a esta pergunta se apenas tiver mais do que um gato) 

8.1) Os seus gatos brincam uns com os outros? □ Sim    □ Não 

8.2)Os seus gatos dormem enroscados uns nos outros? □ Sim    □ Não  

8.3) Os seus gatos lavam-se uns aos outros? □ Sim    □ Não  

9) Perfil de temperamento 

Como descreve o temperamento do seu gato? Escolha as três opções mais predominantes:  

□ Agressivo □ Ansioso □ Brincalhão □ Carente □ Confiante □ Deprimido □ Desobediente  

□ DestruKvo □ Fóbico □ HiperacKvo □ Independente □ Medroso □ Nervoso □ Obediente    

10) Informação sobre o comportamento dos gatos  

Perante dúvidas sobre o comportamento dos gatos, onde procura informações? 

□ Criador □ Loja de Animais □ Internet □ Livros □ Médico Veterinário □ Amigos 

□ Outro Qual_____________________ 

11) Problema de Comportamento 

11.1) Considera que o seu gato tem algum problema de comportamento? □ Sim  □ Não  

11.2) Se respondeu sim na pergunta anterior, diga qual:  
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Anexo 2 - Caso Clínico – Hospital Referência Veterinária Montenegro (HRVM) 

1. Identificação 

O caso clínico que se segue refere-se a um conjunto de 10 gatos todos da mesma proprietária e 

residentes na mesma casa. Todos os animais já se encontravam esterilizados, tendo este 

procedimento cirúrgico sido realizado na altura da passagem da puberdade para a idade adulta. 

Eis os nomes dos animais e a respetiva idade à data da consulta: 

Miuska, fêmea, 12 anos; Annie, fêmea, 10 anos; Megie, fêmea, 9 anos; Maria, fêmea, 9 anos; 

Nuzi, macho, 8 anos; Prana, fêmea, 8 anos; Betty, fêmea, 9 anos; Tito, macho, 8 anos; Guismo, 

macho, 6 anos e Yoko, macho, 6 anos. 

Todos os animais foram introduzidos em casa por esta ordem de sequência e idade, à exceção 

dos gatos Maria, Nuzi e Prana, nenhum dos animais tem qualquer grau de parentesco entre si. A 

Maria é mãe do Nuzi e Prana. 

2. Motivo da consulta 

A proprietária refere que os gatos urinam e defecam fora da caixa de areia, não sabendo ao certo 

a qual ou a quais dos gatos atribuir estes comportamentos, apesar de já ter visto o Nuzi a urinar 

à sua frente em posição de “spraying” e de afirmar que a Betty urina (volumes grandes de urina) 

e defeca durante episódios de perseguição de alguns outros gatos. 

3. Anamnese  

Os gatos são de ambiente misto e durante o dia podem escolher entrar ou sair de casa para o 

jardim, mas durante a noite não têm acesso ao exterior e a proprietária dorme com os gatos com 

quem tem mais afinidade e com a porta do quarto fechada.  

O Yoko agora é o gato que quase não sai de casa, apesar de há alguns anos atrás não entrar de 

todo em casa e passar muito tempo cá fora a vocalizar. A dona refere que este animal não tolera 

que esta lhe dê festas. Quando no exterior, os gatos têm acesso visual e auditivo a outros gatos 

da vizinhança.  

Para além dos gatos, a proprietária tem dois cães que estão no jardim e não têm acesso ao 

interior da casa. No jardim há um anexo, constituído por dois andares, em que o de cima é 

reservado aos gatos, onde existem camas tipo igloo, arranhadores e brinquedos. Para os gatos 

se deslocarem para o anexo têm obrigatoriamente que passar pela zona onde estão os cães. 
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A urina aparece em superfícies verticais (móveis, cabeceira da cama, mesinha de cabeceira, 

paredes, portas), em aparelhos eletrónicos, em locais de passagem para o exterior (portas e 

janelas), em objetos que chegam do exterior (ex: sacas de compras). As fezes aparecem no hall 

de entrada da casa e nos canteiros de terra do jardim. 

A urina eliminada nas janelas da sala, nas superfícies verticais e nos objetos que chegam do 

exterior apresenta um volume pequeno e um cheiro muito intenso. Nos outros locais, tais como 

na televisão, no sofá e em cima dos móveis, a urina tem um maior volume e a forma de uma poça 

e o cheiro não é tão intenso. Quando defecam no jardim, os gatos tapam as suas próprias fezes 

com terra, ao contrário do que acontece no hall de entrada em que estas não podem ser cobertas. 

O único local onde não há nenhum vestígio de urina ou de fezes é no anexo destinado aos gatos. 

Relativamente à área de higiene, só existe uma caixa de areia do tipo fechada e com porta. A 

areia utilizada é do tipo aglomerante. As fezes e a urina são retiradas todos os dias e a caixa de 

areia é limpa com água e creolina diluída ou com detergentes amoniacais. Estes são os produtos 

também utilizados para limpar os outros locais onde os gatos eliminam. 

Figura 1 - Anexo dos gatos (imagem gentilmente cedida pela proprietária) 

 

Figura 2 - Caixa de areia (imagem gentilmente cedida pela proprietária) 
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A área da alimentação encontra-se na cozinha e é comum a todos os gatos, só existindo uma 

taça de água e uma taça de comida, sendo ambas individuais e localizando-se uma ao lado da 

outra.  

Em relação às interações sociais entre todos os gatos as mesmas estão descritas em pormenor 

no quadro abaixo. Os comportamentos manifestados nestas interações incluem lamber (mútuo 

ou não), tocar nariz com nariz, roçar entre si à passagem, dormir enroscado e brincar. 

 

4. Diagnóstico 

De acordo com a anamnese, são vários os comportamentos exibidos, alguns problemáticos para 

a dona, mas normais sobre a perspetiva de vista dos gatos que partilham um mesmo território e 

que têm outros gatos na sua periferia, e outros que demonstram que alguns gatos apresentam 

alterações de comportamento desencadeadas por ansiedade crónica. 

Figura 3 - Área de alimentação (imagem gentilmente cedida pela proprietária) 

 

Quadro 1 - Grupos sociais 
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Isto porque podemos identificar episódios de marcação de território com urina, de marcação do 

território com fezes e de eliminação de urina e fezes em locais inadequados. A marcação com 

urina ocorre, na maior parte dos casos, por “spraying”, mas também há algumas deposições de 

urina em volume, tendo em conta os seus locais de apresentação, são características de 

marcação urinária e não de eliminação inapropriada. 

De acordo com as interações agonísticas e afiliativas descritas pela proprietária, podemos 

também concluir que existem 6 grupos dentro desta casa. A existência de tantos grupos e a 

partilha de vários recursos por todos os animais são os principais fatores despoletadores dos 

problemas de comportamento associados à ansiedade crónica de alguns dos animais e aos 

episódios de marcação territorial observados dentro de casa. 

A presença de outros gatos no exterior é um fator que vai exacerbar esta noção de que os 

recursos não são suficientes e levar também aos episódios de marcação territorial observados 

fora da casa. 

5. Tratamento 

Tendo em conta o elevado número de animais da casa e por motivos económicos, não foi possível 

realizar a identificação de todos os animais diretamente envolvidos através do teste de 

fluoresceína. Também sem o mesmo ser realizado, não se tornou viável realizar exames 

complementares de diagnóstico para despiste de causas diferenciais de cistite idiopática a alguns 

animais, por forma a estabelecer a quem poderiam estar atribuídos cada um dos diferentes 

comportamentos. 

Assim, foi instituído um protocolo comportamental, a implementar para todos os animais da casa, 

que inclui alterações a nível de enriquecimento ambiental, formas de limpeza do ambiente e 

alguns conceitos de modificação comportamental. 

Todos os recursos devem ser aumentados, pelo que o número de caixas de areia (n) deve ser 

aumentado, pelo menos, em número igual ao número de grupos sociais, neste caso n=6. As 

caixas de areia devem ser umas abertas e outras fechadas, recomenda-se a utilização de 

diferentes tipos de areia para averiguar se também existem aversões ao substrato implicadas 

neste caso. As caixas devem ser distribuídas por diferentes divisões da casa e não serem 

colocadas em cantos ou outros locais onde os gatos se sintam encurralados. 

Também devem ser distribuídas várias taças de comida e de água por diferentes locais da casa, 

colocando os pontos de água separados dos da comida. As taças não devem ser colocadas em 
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cantos das divisões para que nenhum gato se sinta encurralado enquanto come, pois é 

importante que tenham a opção de se afastar, se outros gatos que não pertencem ao mesmo 

grupo social se aproximarem. Como os gatos privilegiam a água corrente foi aconselhado o seu 

fornecimento, por exemplo, através de fontes de água próprias para animais. 

Recomendou-se a utilização de Feliway ® em difusor, colocado nas divisões da casa em que os 

gatos têm acesso visual ao exterior e onde passam mais tempo, e de Feliway ® apresentação 

em spray para aplicar nos locais onde ocorrem as marcações com urina e fezes. 

Os produtos de limpeza até à data devem ser abolidos e substituídos por um detergente de sabão 

neutro diluído em água. Após esta limpeza e as superfícies estarem limpas e secas deve-se 

passar com um pouco de álcool etílico. Pó talco pode ser colocado nos locais de eliminação 

inapropriada, pois como faz com que os gatos espirrarem quando cheiram estes locais, causa 

aversão aos mesmos. 

Em todo este processo a proprietária deve ignorar os gatos quando estes estão a marcar o 

território ou a eliminar em locais inadequados, não os castigando nem de forma verbal, nem de 

forma física. Também a limpeza dos locais pela dona deve se feita sem a observação dos gatos.  

6. Acompanhamento 

Um mês após a primeira consulta observou-se uma descida drástica no número e na frequência 

de marcações territoriais e de eliminação em locais inadequados. A eliminação e marcação com 

fezes desapareceram por completo, contudo a proprietária ainda descreveu marcações com urina 

na zona da porta de entrada e nas portas interiores de acesso às divisões da casa. 

Passado mais um mês, o Yoco deu entrada no hospital muito prostrado com história de vómito 

branco e espumoso. No exame físico verificou-se obstrução urinária severa. Foi realizada uma 

ecografia abdominal que evidenciou um espessamento da parede vesical, com uma estrutura 

heterogénea em flutuação no seu lúmen, compatível com um coágulo. De acordo com a história 

clínica e os exames complementares o diagnóstico provável foi de cistite idiopática felina. O 

animal ficou internado para desobstrução e fluidoterapia, teve alta alguns dias depois. 



Prevenção de Alterações e Doenças do Comportamento em Gatos 

85 

 

   

Análises Resultados Valores de referência 

Glucose 198 60-120 

Creatinina 2,8 0,8–1,8 

BUN 78,1 9-30 

ALT 22 <72 

FA 89 32-155 

Cloro 114 112-129 

Potássio 5,2 3,2-5,8 

Sódio 146 150-165 

Tabela 1 - Análises gerais Yoko no dia da consulta 

Urianálise Resultados Valores de referência 

Densidade 1,040 1,025-1,060 

pH 8 5-7 

Proteínas 3+ negativo 

Cor vermelha amarelo 

Sangue 4+ negativo 

Sedimento glóbulos vermelhos  sem sedimento ativo 

Tabela 2 - Urianálise Yoko no dia da consulta 

Análises Resultados Valores de referência 

Creatinina 0,5 0,8-1,8 

BUN 11,4 9-30 

Tabela 3 - Análises bioquímicas Yoko no dia da alta 

Figura 4 - Ecografia abdominal, espessamento da parede vesical (imagem gentilmente cedida pelo HRVM)
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A proprietária foi aconselhada a implementar dieta com suplementação de triptofano, 

especialmente para este animal, mas se possível a todos os animais da casa, como complemento 

do restante protocolo comportamental. 

Passado uns dias, o Guismo deu entrada com um quadro semelhante, sendo também a cistite 

idiopática felina o diagnóstico mais provável. O tratamento instituído foi semelhante ao do Yoko. 

Cerca de seis meses depois, a Megie deu entrada no HRVM com anorexia prostração, fez 

análises gerais e verificou-se um aumento dos valores de creatinina e BUN, quadro compatível 

com insuficiência renal. Ficou internada para fluidoterapia durante alguns dias na tentativa de 

controlar os valores de azotemia. 

Análises Resultados Valores de referência 
Creatinina 3,9 0,8-1,8 
BUN 58,2 9-30 

Tabela 4 - Análises gerais da Megie na consulta 

Análises Resultados Valores de referência 
Creatinina 4,4 0,8-1,8 
BUN 79,8 9-30 

Tabela 5 - Análises gerais Megie, primeiro dia de internamento 

Análises Resultados Valores de referência 
Creatinina 6,0 0,8-1,8 
BUN 134,2 9-30 

Tabela 6 - Análises gerais Megie, segundo dia de internamento 

Não sendo possível a sua estabilização, a Megie foi submetida a eutanásia. 

Em posterior contato telefónico, os relatos da proprietária mencionam um aumento das 

marcações com urina, coincidentes com problemas ocorridos no telhado da casa da proprietária 

e com a morte da Megie. Em relação a este último pormenor, esta gata tinha um bom 

relacionamento com a maioria dos gatos da casa e, por isso, provavelmente, promovia algum 

equilíbrio entre os diferentes grupos sociais existentes.  
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Anexo 3 - Folheto informativo para os proprietários 

Introdução de mais um gato em casa 

1) Duas semanas antes de introduzir o novo gato, coloque para o benefício dos gatos já 

residentes feromonas sintéticas na forma de difusor.  

2) Nos primeiros dias, o novo gato deve ficar num quarto separado dos restantes, com comida, 

brinquedos, caixa de areia, arranhador e um local de refúgio (cama em formato de igloo ou 

transportadora). Isto permitirá que o novo gato se adapte aos poucos à sua nova casa e, por 

outro lado, que os já residentes se habituem ao cheiro e aos sons do novo elemento. 

3) Os objetos, tal como mantas e brinquedos, devem ser trocados entre os gatos para estes 

partilharem odores de forma indireta. 

4) Posteriormente, deve permitir que os seus gatos vejam o novo elemento, através de uma 

transportadora, de uma porta de vidro ou de uma janela, várias vezes ao dia e por curtos 

períodos de tempo, utilizando biscoitos para recompensar os comportamentos calmos e 

amigáveis. 

5) Quando os gatos residentes estiverem recetivos ao aparecimento do novo gato, permita o 

contacto físico várias vezes ao dia e por curtos períodos de tempo, sob a sua vigilância. 

6) Nunca deixe os seus gatos sem supervisão até ter a certeza que todos estão calmos na 

presença uns dos outros e sem comportamentos de medo e/ou agressivos.  

7) Ao introduzir o novo membro deverá aumentar os recursos disponíveis e ter vários locais onde 

os seus gatos possam comer, beber e descansar. As caixas de areia também deverão ser 

espalhadas pela casa e no mínimo deve ter uma por gato. 
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Anexo 4 - Folheto informativo para os proprietários 

Cuidados a ter nas idas à clínica veterinária 

1) Escolha uma transportadora com abertura que permita a remoção da sua metade superior, 

para que se necessário seja possível fazer o exame clínico com o seu gato dentro da mesma. 

2) Em casa e no dia-a-dia deixe a transportadora num lugar familiar para que o gato a possa 

reconhecer “como parte da mobília” e até utilizar como lugar de descanso. 

3) Transforme a transportadora num local confortável e familiar para o seu gato. Pode colocar 

uma toalha ou uma manta que tenha o seu cheiro. Como adjuvante, pode pulverizar a 

transportadora com feromonas faciais sintéticas 30 minutos antes de viajar. Não se esqueça, que 

o seu gato pode enjoar durante a viagem, por isso, a última refeição deve ser espaçada da 

mesma. 

4) Para colocar o gato na transportadora, se ele não entrar espontaneamente, pode colocá-lo 

pela abertura superior ou, em alternativa, pode remover a metade superior e colocá-la quando o 

gato estiver na metade inferior da transportadora. Se o gato mostrar resistência, pode envolvê-lo 

numa toalha (que contenha o odor do gato ou feromonas sintéticas) e colocá-lo na transportadora. 

5) Uma vez no carro, deve impedir que a transportadora se mova durante a viagem, colocando-

a no chão do carro ou no banco de trás fixa com o cinto de segurança. Viaje com segurança e 

evite colocar a música alto.  

6) Se for proprietário de vários gatos, deve ter algumas precauções no regresso a casa, 

especialmente se o gato tiver estado internado. Assim, deixe o gato na transportadora por alguns 

minutos após ter chegado. Se todos os gatos estiverem calmos, pode abrir a transportadora e 

deixar que o gato saia e se junte aos outros. Se sentir alguma tensão entre eles, devido ao 

diferente odor que o gato hospitalizado adquiriu, deixe-o 24 horas separado dos outros, de forma 

a voltar a ter o odor familiar. 

 

 

 


