
EQUIPAMENTO
BÁSICO NECESSÁRIO

Despesas mínimas relacionadas
com bens necessários a um gato:

• Tigela da água e da comida
• Tabuleiro higiénico, pá e produto absorvente
• Escova/pente
• Coleira
• Disco/barra de identificação
• Alguns brinquedos como trepadores, bolas
   (não demasiado pequenas, para que não as engula)
   e brinquedos para afiar as unhas

Para transportar um gato é aconselhável utilizar
uma caixa transportadora, de preferência em plástico, 
por ser mais facilmente lavável.

Estas despesas poderão facilmente rondar
umas dezenas de euros por mês e representam
um orçamento que terá de ser gerido com cuidado.
Deve prever e integrar as despesas com o seu gato
no orçamento familiar.

Para mais informações contacte:

Canil Municipal do Porto
Edifício sito à Rua de S. Dinis, nº 249,

com entrada pelo gaveto
Rua Nove de Abril / Tv. Bica Velha

4250-434 Porto

Tel: 22 834 94 90
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt

Horário de visita aos animais alojados:
Segunda a sexta | 9h30 - 15h30

Sábado | 10h00 - 13h00

www.cm-porto.pt
cidade | ambiente | saúde pública veterinária

NUNCA COMPRE
OU ADOTE UM GATO

POR IMPULSO!

O GATO

Um gato tem um temperamento mais independente
do que o cão, o que se reflete muitas vezes nas suas
escolhas e comportamentos.
Os gatos vivem, em média, 10 a 15 anos, 
dependendo do tamanho e raça do animal.

IDENTIFICAÇÃO,
REGISTO
E LICENCIAMENTO

A identificação eletrónica e o registo na base de 
dados nacional é obrigatória para todos os gatos
e facilita a sua restituição no caso de se perderem.

ADOTAR
  UM GATO



Corte-lhe as unhas, limpe-lhe os olhos, os ouvidos,
os dentes e escove-o. Os gatos passam muito tempo
a cuidar da sua higiene pessoal, no entanto, deverão
ser escovados principalmente se tiverem pelo médio
ou longo.

Por vezes, há formação de bolas de pelo no 
estômago destes animais. Existem medicamentos 
para evitar esta alteração e a sua administração deve 
ser aconselhada pelo Médico Veterinário assistente.

O gato é curioso e brincalhão, por isso não deve 
deixar ao seu alcance plantas venenosas
ou qualquer objeto / equipamento que possa 
colocá-lo em perigo.

Um tabuleiro com produto absorvente (exemplo:
areia), num canto sossegado, é a casa de banho
ideal para um gato. 

O absorvente deve ser removido regularmente.
Por vezes, os gatos gostam de escolher o local
do WC, e conforme o seu carácter, poderão preferir 
um tabuleiro tapado ou não.

CUIDADOS
ESPECÍFICOS

ACESSO
AO EXTERIOR

Tal como os cães, os gatos não poderão circular
na via pública sem os respetivos detentores.
O acesso ao exterior, sem detentor, sujeita-os
a inúmeros riscos como:
• Atropelamentos
• Lutas com outros gatos
• Infeções graves
• Infestação por pulgas e/ou carraças
• Outros

VISITA AO
VETERINÁRIO

Geralmente um gato necessita de uma consulta
anual de rotina, onde é vacinado e avaliado.
Os detentores colocam as suas dúvidas
e o Médico Veterinário faz o aconselhamento.

VIAGENS E
CUIDADOS EM FÉRIAS

Os gatos preferem ficar em casa a fazer viagens,
sobretudo se não estiverem habituados a sair
com o detentor. Se houver alguém que os alimente, 
lhes mude a areia e os acarinhe, poderão passar 
alguns dias sem os seus detentores.

ESPAÇO DISPONÍVEL

Um gato, independentemente da raça, necessita
de espaço para exercício. E, como passam muito 
tempo a dormir precisam, igualmente, de um espaço 
quente, seco e confortável para dormitar.

TOXOPLASMOSE

A toxoplasmose é uma doença que está relacionada 
com os gatos, é causada por um protozoário, 
Toxoplasma gondii, que pode afetar praticamente 
qualquer animal de sangue quente, incluindo
o Homem.

É uma patologia de risco para mulheres grávidas
ou pessoas imunodeprimidas. Há cuidados especiais
a ter quando pessoas nestas condições vivem com
um gato, nomeadamente, pedir a outra pessoa
que mude diariamente a caixa de areia.

O Médico Veterinário e o seu Médico Assistente 
poderão esclarecer todas as suas dúvidas sobre
esta doença.

VACINAÇÃO E
DESPARASITAÇÃO

Um gato deve ser correctamente vacinado
e desparasitado para garantir a sua protecção
e a dos seus detentores.

A frequência de desparasitação deverá ser 
aconselhada pelo Médico Veterinário assistente, 
assim como qual o programa de vacinação
mais adequado, de acordo com as condições
do animal, da zona onde habita e da sua família.

É igualmente necessário controlar a infestação por 
pulgas e carraças e são vários os produtos disponíveis 
no mercado.

ALIMENTAÇÃO

Existem disponíveis no mercado diversos produtos 
alimentares, desenvolvidos especificamente para
a alimentação equilibrada dos gatos. 
A frequência e as quantidades a fornecer são 
determinadas de acordo com as características
do gato. Nunca se deve dar espinhas, ossos,
carne ou peixe cru a estes animais.

Os gatos gostam de ter um local disponível com erva 
para comer (há no mercado pequenos recipientes 
com culturas de erva para gatos).

Deve estar sempre disponível água fresca. O gato
é muito exigente, por vezes os detentores têm
que renovar a sua água mais de duas vezes por dia.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilize as fêmeas e ajude a diminuir o número
de animais abandonados. Dois gatos, e a sua posterior 
descendência, podem produzir ao fim de 7 anos cerca 
de 400.000 animais.


