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Dicas e cuidados sobre gatos
Expectativa de vida: até 20 anos
Custas
Animal
Custas iniciais

300-2000 CHF
500-1000 CHF

Dependendo da raça e da origem
Pote para comida e bebedouro, arranhador, bandeja
sanitária, outros dispositivos (porta de gato e outros),
custas de veterinário para castração, vacinas, tratamentos contra vermes
Custas anuais
aprox. 1000 CHF Ração, areia sanitária, custas de veterinário regulares
para vacinas e tratamentos contra vermes, estadas em
pensões de gatos durante as férias
Custas extraordinárias As custas de veterinário extraordinárias podem exceder consideravelmente o preço de compra do animal.

Gato com pedigree ou gato doméstico?
Antes de decidir-se a ter um gato, os futuros donos devem informar-se pormenorizadamente, consultando especialistas e a literatura especializada. Gatos de raça e gatos domésticos não distinguem-se muito, uns dos outros, algumas raças são mais activas e vocais (Siam), outras mais calmas
(persa), mas os gatos domésticos também apresentam muitos caracteres diferentes, do animal
carinhoso ao brincalhão activo ou ao gato independente. Gatos com pedigree podem apresentar
distúrbios. As consequências são problemas de saúde. Muitas vezes, os gatos de pêlo comprido,
como são os persas, não são capazes de cuidarem do seu pêlo, de modo que o pêlo feltra. Eles têm
de ser escovados todos os dias, o que muitos não toleram.

Gato jovem ou gato adulto? Macho o fêmea?
Gatos jovens são brincalhões. Já conhece-se melhor o carácter de gatos
adultos. Visto que e aconselhável capar todos os gatos aos 6 meses de
idade, as diferenças entre sexo não são tão acentuadas e são frequentemente cobertas por diferenças individuais do carácter.

Onde comprar? O que deve ser observado?
Muitos gatos amáveis, jovens ou adultos, estão nos abrigos de animais das
sociedades protectoras dos animais, buscando um lar novo. O pessoal do
abrigo de animais dá conselhos competentes para futuros donos de gatos.
A maioria de abrigos de animais só entrega gatos vaccinados, tratados
contra parasitas e castrados, cobrando uma contribuição para as despesas e com um contrato. Se você preferir um gato com pedigree do
criador, você deve visitar vários criadores e comparar as condições,
sob as quais os gatos foram criados. Cuidado em caso de gatos baratos: muitas vezes eles são provenientes de uma “produção
em massa” incontrolada, sem programa de saúde e com
condições inapropriadas para gatos, o que pode causar
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muitos problemas (saúde ruim, distúrbios no comportamento)!
Evite por completo a compra de animais via internet! Os animais ofertados na internet vêm maioritariamente de produções em massa e são criados sob condições horríveis. Igualmente o comércio
ilegal de animais é via anúncios gratuitos na internet e frequentemente existem fraudes.

Do que os gatos precisam?
Gatos precisam de comida, duas vezes por dia. Gatos jovens precisam de comida mais frequentemente, e sempre de água fresca. Como carnívoros puros, eles não podem ser alimentados nem com
comida vegetariana, nem com restos da comida dos homens. Vendem-se várias comidas prontas e
boas. A lactose contida no leite de vaca leva a diarreia e não é um alimento apropriado para gatos.
Gatos sempre precisam de erva do gato para livrarem-se de cabelos engolidos. O pote de comida
não deve ﬁcar ao lado da bandeja sanitária. A bandeja sanitária deve ser limpada 1 a 2 vezes por
dia. De acordo com a legislação suíça relativa à protecção animal, os donos de gatos devem ter à
disposição uma bandeja sanitária por gato, independentemente que se trate de gatos que podem
sair ou gatos de casa. A legislação prevê igualmente a existência de arranhadores (árvore), diferentes locais elevados de descanso e para esconder, possibilidades de escalar e ocupação para gatos.

Outros gatos
Gatos sociais devem poder gozar do contacto com outros gatos, por isso, não deve-se ter só um gato
doméstico sozinho. A legislação suíça relativa à protecção animal prevê para gatos em criação individual como mínimo o contacto visual com outros gatos e contacto suﬁciente com pessoas.
Filhotes devem poder ﬁcar com a mãe e os irmãos pelo menos durante 12 semanas. Assim, eles
aprendem para a vida futura, apresentando menos distúrbios no comportamento.

Espaço necessário
Em caso de gatos mantidos na casa, pelo menos um quarto deverá ser acessível para cada animal,
isso é, num apartamento de 3 quartos só devem viver 3 gatos. Gatos que podem sair sempre devem
poder voltar para casa, não sendo privados de entrarem. A legislação suíça relativa à protecção
animal prevê uma área de 7 m2 para no máximo 4 gatos. Para cada adicional mais 1,7 m2. Contudo, esta determinação mínima não permite a criação de gatos sob condições adequadas para a raça.

Gato que pode sair ou gato de casa?
Ambas as formas têm vantagens e desvantagens. Gatos que podem sair têm um espaço vital variado, mas são expostos a muitos perigos, por ex. o trânsito ou doenças. Gatos mantidos na casa devem
ﬁcar na casa desde pequenos. Eles vivem com menos riscos (expectativa de vida mais longa) do
que gatos que podem sair, mas tendem a apresentar mais distúrbios no comportamento. A casa
deve ser equipada de forma apropriada para o gato, se possível, oferecer a entrada de ar fresco e
sol numa varanda protegida, e o dono deve ter muito tempo para o gato. Gatos de casa não devem
viver sozinhos. Uma árvore para arranhar, lugares de repouso e mirantes elevados, assim como
lugares de repouso escuros e macios e caixas de cartão vazias como possibilidade de esconder-se
e brincar fazem parte do equipamento. Gatos devem poder usar os quartos tridimensionalmente.
Quem não quiser que o seu gato se deite no sofá, não deve ter um gato. Atenção: Varandas não
protegidas e janelas basculantes representam um perigo de vida!

Tratamento veterinário
Gatos devem ser vacinados uma vez por ano e tratados contra vermes várias vezes por ano. O veterinário dá as vacinas necessárias, assim também veriﬁcando regularmente o estado de saúde do
gato.
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Castração
A castração do gato é muito importante, uma vez que gatos têm ﬁlhotes duas vezes por ano. Na
Suíça, mais de 12 000 gatos inoportunos são abatidos todos os anos. Gatos castrados não ﬁcam
nem mais gordos, nem mais preguiçosos. Eles continuam bons caçadores de ratos, são mais sãos
e uma gata não tem de ter parido antes da castração. Uma castração na idade de 6 meses é ideal,
nos gatos adultos entre o mês de Novembro de Fevereiro, quando as gatas não estão nem prenhes,
nem amamentando os ﬁlhotes.

Gatos e férias
Se possível, os gatos devem ﬁcar em casa, sendo alimentados e tratados por uma pessoa instruída
e responsável. Como alternativa, eles também podem ser acomodados numa pensão ou num abrigo
de animais, o que custa 15 a 35 Francos por dia. Abandonar animais é punível e pode ser punido
com coimas de até 20 000 Francos.

Gatos e crianças
Gatos podem ser parceiros e amigos afectuosos para crianças. Os pais são responsáveis pelos animais e têm de mostrar às crianças, como tratar os animais. Os animais sempre devem poder retirar-se das crianças, não devendo ser segurados pelas crianças. Crianças pequenas e gatos não devem
ser deixados sozinhos.

Problemas comportamentais
Falta de limpeza, agressividade face ao dono e a outros gatos, arranhar indesejado e outros problemas comportamentais não são razão para entregar o animal. Existem terapeutas comportamentais
e psicólogos para animais que ajudam os donos a melhorar a criação e o tratamento do gato e que
visam a controlar o problema mediante treino e diferentes métodos terapêuticos, com taxas de
êxitos até 80 %. A associação suíça para protecção animal Schweizer Tierschutz STS oferece aos
donos de gatos a consulta psicológica gratuita para o animal.

Informações e postos de contacto
• Brochura: “Gatos“ (em alemão, francês, italiano), o prontuário da Sociedade Protectora dos
Animais Suíça STS pode ser encomendado gratuitamente, enviando um envelope-C5 franqueado, com o seu próprio endereço.
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, Postfach, 4008 Basel, Tel. 061 365 99 99,
Fax 061 365 99 90, sts@tierschutz.com, consulta geral gratuita, consulta psicológica quando
existem problemas com o gato (alemão, francês, inglês), brochuras gratuitas, endereços de
grátis, clube de crianças www krax.ch.
• Brochuras “Gatos – Criar gatos correctamente” (alemão, francês, italiano), editado pelo instituto veterinário Bundesamt für Veterinärwesen BVET pode ser encomendado gratuitamente no
BVET ou ser descarregado em PDF no site do BVET, www.bvet.admin.ch e
www.tiererichtighalten.ch.
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